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Solidarity Fund PL oferă Agențiilor de Dezvoltare 
Regională granturi pentru dezvoltarea orașelor 

Luni, 20 iunie a.c., au fost semnate 
contractele de finanțare între Agențiile 
de Dezvoltare Regională (ADR) și 
Solidarity Fund PL (SFPL)  în Moldova 
privind realizarea unui suport, în 
cadrul Fondului de Granturi 
Regionale, pentru dezvoltarea urbană, 
la ședința prezidată de secretarul 
general, Lilia Dabija.  

Fondul de granturi regionale pentru 
dezvoltare urbană va oferi asistență 
tehnică ADR-urilor, care la rândul lor vor 
asigura suport pentru orașele-poli de 
creștere (Orhei, Soroca, Edineț, Cahul, 
Ungheni, Comrat) și orașele din 
Republica Moldova interesate în 
revitalizarea urbană. 

FGR urmărește sporirea capacităților 
prin pilotarea relației de colaborare dintre 
partenerii regionali (ADR-uri) și cei locali 
(Unitățile de Implementare a Proiectelor 
(UIP) în cadrul primei etape de 
implementare a Programului național de 
dezvoltare a orașelor-poli de creștere în 
Republica Moldova (PNDOP). 

De asemenea, Fondul prevede 
promovarea conceptului de revitalizare 
urbană la nivelul regiunilor de dezvoltare 
din Moldova, prin elaborarea noilor 
Programe de Revitalizare Urbană și 
actualizarea celor existente. 

Bugetul total al Fondului este de 120 000 
de euro, ADR-urile pot solicita finanțare 
în cadrul Fondului în baza criteriului 
numărul de orașe-poli de creștere din 
fiecare regiune de dezvoltare, și anume: 
• ADR Nord (cu 2 orașe-poli de creștere: 
Edineț, Soroca) – până la 38 000 euro; 
• ADR Centru (cu 2 orașe-poli de 
creștere: Orhei, Ungheni)  – până la 38 
000 euro; 
• ADR Sud (cu 1 oraș-pol de creștere: 
Cahul) – până la 22 000 euro; 
• ADR UTA Găgăuzia (cu 1 oraș-pol de 
creștere: Comrat) – până la  22 000 
euro. 

Perioada de implementare a grantului 
este de aproximativ 6 luni, din data 
semnării contractului de finanțare. 

Fondul de granturi regionale pentru 
dezvoltare urbană este un instrument al 
Solidarity Fund PL în Moldova, finanțat 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
Republicii Polonia în cadrul programului 
polonez de cooperare pentru dezvoltare 
– Polish aid și este implementat în 
parteneriat cu Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale al Republicii 
Moldova. 
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Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, stabilite în Agenda 
2030, promovate pe larg în Regiunea de Dezvoltare Sud  

În data de 5 iulie 2022, în centrul de 
reședință al Regiunii de Dezvoltare 
Sud, a avut loc un eveniment de 
popularizare a Agendei 2030 și a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD).  
  
Evenimentul a întrunit reprezentanți ai 
administrațiilor publice locale de nivelurile 
I și II din cele opt raioane ale regiunii, 
membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Sud, responsabili din cadrul 
Agenției de Dezvoltare Regionale Sud, 
reprezentanți ai mediului de afaceri și 
societății civile din regiune, ai Agenției de 
Cooperare Internațională a Germaniei 
(GIZ) etc. 
  
În debutul evenimentului, președintele 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
Sud, Mihail Olărescu, a declarat: 
“Consider că realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD) este esențială 
pentru toate cele 194 de țări care au 
adoptat Agenda de dezvoltare durabilă a 
ONU, inclusiv pentru Republica Moldova. 
Îndeosebi acum, când țara noastră a 
primit statutul de țară candidatăla 

aderarea la UE, acest moment istoric ne 
oferă un nou impuls pentru a realiza acest 
obiectiv, iar autoritățile locale și regionale 
sunt cele care trebuie să se mobilizeze 
pentru punerea în aplicare a ODD”. 
  
Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, a ținut și el să menționeze 
importanța creșterii nivelului de 
conștientizare a Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă la nivel local și 
stimularea participării comunității locale la 
inițiativele și proiectele de implementare a 
acestora.  
“Primul pas pentru implementarea plenară 
a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD) este asigurarea unui grad ridicat 

de conștientizare cu 
privire la Agenda 2030 și 
ODD la nivelul 
comunităților locale, 
incluzând toate părțile 
interesate în acest 
proces, stimulând 
participarea lor și 
încurajând parteneriatele 
pentru o dezvoltare 
durabilă”, a specificat Ion 
Pînzari.  
  
În cele ce urmează, 
participanții la eveniment 
au discutat și au stabilit 
care ar fi cele mai 
importante două ODD-uri 
și de ce, punctând, 
totodată, și care ar fi cel 
mai puțin relevant ODD 
din lista celor 17 expuse 
anterior. 
În același timp, a fost 
stabilit care dintre ODD-
urile pe care Republica 
Moldova s-a angajat să le 
implementeze 

înregistrează, 
pe moment, 
cele mai bune 
progrese și 
rezultate. 
  
În cadrul 
dezbaterilor, 
participanții au 
vorbit despre 
misiunea și 
rolul actorilor 
locali și 
regionali în 
implementarea 
Agendei 2030 
și a 
Obiectivelor de 
Dezvoltare 

Durabilă (ODD) în 
Regiunea de 
Dezvoltare Sud. 
De asemenea, a 
fost abordat 
subiectul cu privire 
la coerența între 
ODD și politicile 
publice la nivel 
local, rolul 
comunităților 
locale în 
implementarea 
plenară a Agendei 
2030 și pașii care 
urmează să fie 
parcurși pentru 

atingerea tuturor țintelor stabilite. 
  
Pe parcursul întrunirii, experți din cadrul 
Institutului pentru Politici și Reforme 
Europene au ghidat participanții în 
stabilirea contribuției locale la realizarea 
ODD. În acest context a fost realizată 
descrierea succintă a proiectului, 
identificarea ODD-urilor care vor fi atinse 
ca urmare a realizării proiectului, cât și 
prezentarea mecanismelor care să 
asigure participarea plenară a comunității 
locale la realizarea acestuia. 
  
Activitatea dată a fost organizată cu 
susținerea financiară a GIZ în cadrul 
proiectului „Suport pentru Guvernul  
Republicii Moldova în implementarea 
Agendei 2030”. 



 
 

Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud, Consiliul Raional Căușeni 
și SRL „Atractiv Invest" au semnat  la 
începutul lunii  iunie 2022, un contract 
de antrepriză în cadrul proiectului de 
infrastructură "Modernizarea stației 
de epurare a apelor uzate din orașul 
Căușeni (etapa a II-a) și construcția 
sistemului de canalizare în sectorul 
Căușenii Vechi", finanțat din Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională 
și Locală (FNDRL).   

Valoarea contractului de antrepriză se 
cifrează la circa 70,7 milioane de lei, 
dintre care 55,5 mln. lei vor fi alocați din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională, iar 15,2 mln. lei. 
(10%) constituie contribuția Consiliului 
Raional Căușeni. 

Investiția are drept obiectiv general 
asigurarea unui mediu curat și sigur 
pentru locuitorii orașului Căușeni și a 
celor din 27 de localități rurale ale 
raionului, prin diminuarea impactului 
negativ al apelor netratate asupra 
mediului înconjurător și sănătății 
oamenilor. 

Directorul interimar al Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud, Ion Pînzari, a 
ținut să adreseze și el urări de bun augur 
părților implicate în implementarea 
proiectului, menționând importanța și 
impactul acestuia: „Sunt ferm convins că 
astfel de proiecte, cum este cel de la 
Căușeni, vin în sprijinul cetăţenilor și au 
menirea de a îmbunătăți calitatea vieţii 

oamenilor din Regiunea de Dezvoltare 
Sud, afectată de secetă, de a o face mai 
bună și mai uşoară, ajutându-i să aibă 
acces durabil la servicii publice de 
calitate și asigurându-le dreptul 
fundamental la un mediu ambiant 
sănătos și sigur". 

Ca urmare a implementării proiectului 
„Modernizarea stației de epurare a 
apelor uzate din orașul Căușeni (etapa a 
II-a) și construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Căușenii Vechi", 3 
mii de locuitori ai sectorului Căușenii 
Vechi din orașul Căușeni vor fi conectați 

la o rețea 
modernă de 
canalizare și 
vor căpăta 
acces durabil 
la servicii și 
utilități 
publice de 
calitate. În 
total, circa 16 
mii de 
locuitori ai 
orașului 
Căușeni vor 
căpăta acces 
direct, prin 
sistemul 
centralizat de 
canalizare, la 

stația de epurare modernizată. 

În perspectivă, se prevede extinderea 
serviciilor de deservire a instalaţiilor de 
epurare şi de evacuare a apelor uzate 
oferite de Întreprinderea „Apă Canal 
Căuşeni" în localităţile rurale ale 
raionului, fapt care va permite 
regionalizarea serviciilor publice și 
consolidarea parteneriatului dintre 
serviciul municipal de epurare a apelor 
uzate şi autorităţile publice din localităţile 
raionului Căuşeni. 

Proiectul „Modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate din Căușeni 
(etapa a II-a) și construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Căușenii Vechi" a 
fost inclus în Documentul Unic de 
Program 2022-2024. Ulterior, CNCDR a 
aprobat alocarea a 6,5 mln. lei pentru 
lucrările ce urmează a fi efectuate, 
pe parcursul anului 2022, în cadrul 
proiectului nominalizat.  Acesta prevede 
construcția unui bloc de tratare biologică 
de 2500 m3/24h, construcția a 7 
platforme de tratare a nămolului, 
amenajarea teritoriului, construcția 
drumului de acces spre stație, 
construcția a 10,4 km de rețea  de 
canalizare în sectorul Căușenii Vechi al 
orașului Căușeni și conectarea acestuia, 
prin intermediul a două stații de pompare 
nou-construite, la stația de epurare. 
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ADR Sud a semnat un contract de antrepriză, în 
valoare de circa 70,7 mln. lei, în vederea modernizării 
Stației de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni 
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ADR Sud a semnat, recent, un 
contract de achiziționare a 
serviciilor de elaborare a Studiului 
de fezabilitate în vederea stabilirii 
oportunităților de inițiere a 
procesului de implementare a 
proiectului „Apeduct magistral 
Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari".  

Valoarea contractului de achiziție 
constituie 510.600,00 lei, 
antreprenorul „FLUXPROIECT" SRL 
angajându-se să execute lucrările de 
elaborare a studiului în decursul 
a  patru luni.  

Proiectul de infrastructură, ce vizează 
construcția apeductului magistral 
Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari, a fost 
depus de către ADR Sud în cadrul 
Apelului pe listă de selectare a 
proiectelor prioritare de dezvoltare 
regională șia fost acceptat spre 
finanțare din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală 
(FNDRL), regăsindu-se în 
Documentul Unic de Program 2022-
2024, aprobat de Guvern. 

La prima etapă, este preconizată 
elaborarea unui studiu de fezabilitate 
pentru proiectul dat și a 
documentației de proiectare. În acest 
scop, pentru anul 2022, prin Decizia 
Consiliului Național de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale, s-a decis 

alocarea din FNDR a 4 milioane lei. 

Proiectul de infrastructură „Apeduct 
magistral Ștefan Vodă-Căușeni-
Căinari" țintește drept obiectiv 
general îmbunătățirea condițiilor de 
trai ale populației raioanelor Ștefan 
Vodă și Căușeni prin asigurarea 
accesului la servicii de alimentare cu 
apă de calitate. Beneficiari finali ai 
proiectului vor fi 143 257 de cetățeni 
din 26 de localități ale raionului 
Ștefan Vodă și din 48 de localități ale 
raionului Căușeni. 

Dacă se va stabili că proiectul este 
fezabil, în cadrul acestuia se prevede 
construcția unui apeduct magistral, cu 
o lungime totală de circa 90 de km, 
care va traversa orașele Ștefan-
Vodă, Căușeni și Căinari. Conducta 
magistrală de alimentare cu apă va 
avea punctul de plecare din satul 
Cioburciu, care se află în zona 
Nistrului inferior. De asemenea, 
proiectul include construcția unui 
punct de captare a apei, a unei stații 
de tratare a apei, a trei stații de 
pompare a apei către punctul final al 
proiectului, amenajarea a cinci zone 
de protecție a mediului, crearea unui 
serviciu regional de aprovizionare cu 
apă potabilă. 

Undă verde pentru elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea 
stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de implementare a 
proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni - Căinari” 
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Alături de alte oficialități de nivel 
central, primari și responsabili din 
cadrul primăriilor Cahul, Cimișlia, 
Edineț, Ungheni și Ceadîr-Lunga 
din Republica Moldova, directorul 
interimar al ADR Sud, Ion Pînzari 
participă, în perioada 26-30 iunie 
2022, la lucrările Forumului Urban 
Mondial, care se desfășoară în 
Katowice, Polonia. 

Evenimentul urbanistic, cu genericul 
„Transformarea orașelor noastre 
pentru un viitor urban mai bun", a avut 
ca tematică dezvoltarea mediului 
urban, astfel încât orașele să devină 
mai incluzive, sigure, rezistente și 
durabile. 

Principalele obiective ale Forumului 
Urban Mondial s-au axat pe creșterea 
gradului de conștientizare cu privire la 
urbanizarea durabilă, îmbunătățirea 
cunoștințelor colective privind 
dezvoltarea urbană durabilă și 
colaborarea cu toate părțile interesate. 

Actuala ediție a forumului a ntrunit 
circa 10 mii de participanți, care au 
reprezentat guvernele naționale, 
regionale și locale de nivel mondial, 
precum și instituții internaționale de 
profil, reprezentanți ai mediului 
academic, investitori, lideri comunitari, 
arhitecți, urbaniști etc. În cadrul 
activităților desfășurate la forum, 
membrii delegației moldovenești, 
alcătuită din reprezentanți ai 

Ministerului Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale ai Agenției de 
Dezvoltare Regională Nord, ai APL 
de nivelurile I și II din mai multe 
municipii și orașe ale țării, au 
participat la sesiuni de informare,   
unde au ținut discursuri despre 
principalele provocări urbane cu care 
se confruntă orașele din Republica 
Moldova, precum și despre măsurile 
întreprinse și investițiile făcute de 
autorități în scopul dezvoltării unei 
infrastructuri calitative și durabile. 
Programul conferinței a mai inclus 
paneluri și sesiuni pe subiectul crizei 

urbane, politicile publice ce țin de 
dezvoltarea urbană, mese rotunde 
axate pe infrastructura urbană 
durabilă, proiecții de film, ateliere de 
lucru. 

De notat că, fiind încă cea mai puțin 
urbanizată țară europeană cu peste 
55% din populație locuind în zona 
rurală, în Republica Moldova situația 
se schimbă rapid, cu o reducere 
prevăzută a cotei populației rurale 
până la 50% până în 2030 și 40% 
până în 2050. Influxul de noi rezidenți 
se resimte mai cu seamă în Chișinău, 
nu doar din partea zonelor rurale, dar 
și din alte orașe din țară.  

Până în 2030, municipiul Chișinău 
urmează să găzduiască peste 50% 
din toată populația urbană din 
Moldova, inducând și mai multă 
presiune asupra infrastructurii și 
serviciilor din oraș, creând în același 
timp și provocări considerabile de 
ordin social și de mediu.  

Astfel, urbanizarea și procesul de 
migrație din mediul rural în cel  urban 
a câștigat din ce în ce mai mulltă 
atenție și este considerată una din 
prioritățile-cheie de dezvoltare 
națională. 

Dezvoltarea urbană durabilă, pe agenda celei de-a XI-a 
ediții a Forumului Urban Mondial din Katowice, Polonia  
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Zeci de meşteri populari şi-au dat 
întâlnire, de Duminica Mare, la 
Selemet, pentru a promova cultura şi 
turismul din sudul ţării în cadrul 
Festivalului prosopului ţesut manual 
"iProsop". La eveniment a fost 
prezentă şi preşedinta ţării, Maia 
Sandu. 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
participat în calitate de partener 
strategic la Festivalul prosopului 
tradițional "iProsop", eveniment ce 
scoate în evidență tradițiile, cultura și 
obiceiurile meleagurilor Regiunii de 
Dezvoltare Sud. 

Printre vizitatori a fost şi preşedinta ţării, 
Maia Sandu, care a rămas plăcut 
surprinsă de entuziasmul oamenilor care 
păstrează tradiţiile şi le promovează în 
continuare. „Oameni luminoşi cu inima 
mare, oameni care-şi iubesc ţara si-şi 
cinstesc tradiţiile - sunt oamenii pe care i
-am întâlnit astăzi la cea de-a patra 
ediţie a Festivalului iProsop din satul 
Selemet, raionul Cimişlia. Am admirat 
lucrările meşterilor populari şi portul 
national al participanţilor, m-am prins în 
horă cu membrii colectivelor artistice 
care au venit la festival din toată ţara si 
am gustat din bunătăţile oferite generos 
de pământul nostru", a notat 
președinta  Maia Sandu pe pagina sa de 
facebook. 

Tatiana Badan, primarul satului 
Selemet, a declarat că „prosopul 
tradiţional este cel care ne uneşte în 

toate obiceiurile neamului nostru, de la 
naştere şi până la moarte". Iar directorul 
interimar al ADR Sud, Ion Pînzari, a 
menționat că  festivalul iProsop se 
inspiră din entuziasmul și dorința de 
dezvoltare a locuitorilor din sudul 
Moldovei, contribuind astfel la 
valorificarea potențialului economic rural 
și a oportunităților de promovare a 
turismului.  

"În cadrul acestui parteneriat, ne-am unit 
eforturile și ne-am propus, împreună cu 
administrația publică locală și Asociația 
Obștească „Baștina-Selemet", să 
valorificăm prosopul moldovenesc, care 

este considerat „zestre a neamului", și 
să promovăm potențialul turistic și 
cultural al Regiunii de Dezvoltare 
Sud",  a specificat Ion Pînzari. 

Oaspeții evenimentului au avut ocazia 
să admire diversitatea prosoapelor 
expuse din colecțiile muzeelor sau 
personale, au procurat prosoape 
tradiționale și au avut șansa să vadă 
procesul de țesere manuală. Meșterițele 
au oferit lecții de țesere pentru doritori, 
în „Casa Mare", iar bunica Ana Cotruță a 
povestit despre tradiția țeserii prosopului 
în Selemetul de acum 100 ani. 

Participanții la festival au avut parte de 
prezentări despre „Ștergarul tradițional - 
expresie a iscusinței și îndemânării" și 
„Modalități de salvgardare a prosopului 
basarabean", susținute de experții de la 
„Muzeului Național de Istorie și 
Etnografie a Moldovei", în zona special 
amenajată numită „Șezătoare". Tot aici 
au fost prezentate tehnicile de țesere a 
prosopului de către meșteri populari, 
copiii având posibilitatea să încerce să 
brodeze elemente dintr-un prosop 
tradițional în spațiul dedicat copiilor. 

Fiecare participant a putut să se 
delecteze din bucatele alese preparate 
în „Curtea vânătorului". Iar gospodinele 
din localitate au etalat cea mai 
savuroasă mâncare caracteristică 
sudului Moldovei. 

ADR Sud a participat la cea de-a IV-a ediție a 
Festivalului iProsop  din Selemet, r-l Cimișlia 



Ședință de inițiere a Programului "EU4Moldova: 
dezvoltarea comunităților locale", la Leova 
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Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, a participat la ședința de 
inițiere a Programului "EU4Moldova: 
dezvoltarea comunităților 
locale" (LEADER), finanțat de UE, 
Ministerul Federal German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(BMZ), Agenția Austriacă pentru 
dezvoltare și Polish AID. 
 
Evenimentul a avut loc la Leova, 
subiectele discutate în cadrul acestuia 
ținând, în principal, de prezentarea 
obiectivelor Programului "EU4Moldova: 
dezvoltarea comunităților locale" și 
domeniile de colaborare.  
 
Programul ”EU4Moldova: dezvoltarea 
comunităților locale” vine să 
complementeze eforturile autorităților de 
a îmbunătăți calitatea vieții în localitățile 
rurale, inițiat prin intermediul ”Satului 
European” și continuând cu proiectele cu 
impact, de dezvoltare regională", a ținut 
să menționeze în cadrul evenimentului Dl 
Ion Pînzari. 
 
Obiectivul general al programului 
"EU4Moldova: dezvoltarea comunităților 
locale" este de a îmbunătăți calitatea 
vieții și de a aborda consecințele 
economice și sociale ale pandemiei 
COVID-19 în comunitățile locale 
selectate din Republica Moldova, 
contribuind astfel la rezistența acestora 

pe termen lung. Programul a fost lansat 
în septembrie 2021 și se va desfășura 
până în decembrie 2025. Programul este 
constituit din 4 componente care își 
propun: să îmbunătățească calitatea 
furnizării serviciilor publice locale în 
cadrul comunităților locale selectate; să 

sporească accesul bărbaților și femeilor la 
infrastructura socială, economică și 
tehnică și la serviciile asociate; să 
crească oportunitățile de afaceri și de 
locuri de muncă pentru bărbați și și 
femei, să contribuie la dezvoltarea locală 
realizată prin intermediul comunității.  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud  a 
organizat, recent, la Căușeni, prima 
ședință din acest an cu participrea 
beneficiarilor proiectului „Apeduct 
magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari". 

La ședință au participat specialiști din 
cadrul ADR Sud, reprezentanți ai APL I și 
II din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, ai 
Primăriilor Căinari și Ciobruciu și 
reprezentantul companiei contractate în 
vederea elaborării studiului de fezabilitate. 
În cadrul întrevederii, reprezentanții APL 
au fost informați despre semnarea, de 
către ADR Sud, a contractului de 
achiziționare a serviciilor de elaborare a 
Studiului de fezabilitate în vederea 
stabilirii oportunităților de inițiere a 
procesului de implementare a proiectului 
„Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-
Căinari". 

ADR Sud a avut o întâlnire de lucru cu beneficiarii proiectului 
“Apeduct magistral Ștefan Vodă - Căușeni - Căinari” 
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Republica Moldova va beneficia de 45,65 milioane de euro 
pentru proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare 
Peste 66 mii de cetățeni din mai 
multe localități ale țării vor avea 
acces la servicii mai bune de 
aprovizionare cu apă și 
canalizare, grație unui Acord de 
împrumut de 44,1 milioane euro 
din partea Băncii Mondiale și a 
unui grant din partea 
Guvernului Austriei în valoare 
de 1,55 milioane euro.  

Acordul de finanțare și de grant a 
fost semnat la 21 aprilie 2022, la 
Washington, de către ministrul 
Finanțelor, Dumitru Budianschi, și 
managerul de țară al Băncii 
Mondiale la Chişinău, Inguna 
Dobraja. 

Banii sunt destinați pentru 
implementarea Proiectului 
„Securitatea aprovizionării cu apă 
și sanitație în Moldova", care 
include patru componente: 

 Creșterea accesului la 
serviciile de aprovizionare cu 
apă și canalizare gestionate în 
condiții de siguranță în zonele 
rurale și orașele selectate; 

 Consolidarea capacității 
instituționale la nivel național și 
local pentru îmbunătățirea 
prestării serviciilor de 
asigurare cu apă și canalizare; 

 Managementul și coordonarea 
proiectului - componenta va 
finanța costuri operaționale, 
servicii de consultanță, audite 
financiare, consultanți pentru 
sprijinirea implementării, 
instruiri și ateliere de lucru 
etc.; 

 Răspuns cu intervenții de 
urgență - această componentă 
permite Guvernului să solicite 
Asociației Internaționale de 
Dezvoltare să recalifice și să 
realoce surse financiare din 
alte componente ale 

proiectului pentru a acoperi 
răspunsuri la situații de 
urgență și costurile de 
recuperare. 

 
Suplimentar, pentru realizarea 
aceluiași proiect, Republica 
Moldova va beneficia de un grant 
în valoare de 1,55 mil. de euro, 
acordat de Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare.  
 
Proiectul urmează a fi implementat 
până la începutul anului 2027, o 
parte din bani fiind alocaţi pentru 
îmbunătățirea condițiilor de igienă 
în 100 de școli și 25 de instituții de 
asistență medicală din zonele 
rurale. 

Proiectul include patru 
componente, inclusiv extinderea 
mai multor sisteme de 
aprovizionarea cu apă; construcția 
unor stații epurare, inclusiv la 
Soroca.  

Proiectul investițional „Securitatea 
aprovizionării cu apă și sanitație în 
Moldova", va fi administrat de 
Oficiul Național de Dezvoltare 
Regională și Locală (ONDRL).  
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Ai în comunitatea ta inițiative de 
succes cu care te mândrești? 
Atunci scoate-le din anonimat ca 
să le cunoască toată țara și să fie 
premiate. Pentru asta, Institutul 
pentru Dezvoltare și Inițiative 
Sociale (IDIS) „Viitorul", împreună 
cu Consiliul Europei te invită să 
participi la ediția 2022 a 
Programului celor mai bune 
practici în administrația publică 
locală din Moldova. 
 
Scopul acestei program este acela 
de a identifica și disemina 
inițiative inovative și eficiente din 
administrația publică locală din 
Republica Moldova, precum și a 
face cunoscute experiența și 
rezultatele remarcabile ale 
comunităților și administrației publice 
locale din țară. 
 
Secțiunile competiției celor mai 
bune practici pentru ediția curentă 
sunt: 

1. Guvernare transparentă pentru 
o administrație publică inteligentă; 
 
2. Dezvoltare locală prin 
solidaritate comunitară; 
 
3. Tradiții autentice acasă; 
 
4. Infrastructură comunitară 
pentru revitalizare socială. 
 
Competiția presupune parcurgerea a 
trei etape, respectiv: înscrierea, 
evaluarea proiectelor depuse, 
desemnarea și premierea 
câștigătorilor. 
 
Pentru a participa, practica locală 
trebuie să fie implementată în 
perioada iunie 2020 - iunie 
2022. Cele mai bune practici vor fi 
evaluate în baza unei Grile de criterii. 
 
DATA LIMITĂ de înscriere la 
Programul Bunelor Practici din 
Republica Moldova este 15 august 
2022. 

Astfel, autoritățile administrației 
publice locale vor 
transmite FORMULARUL DE 
PARTICIPARE completat (însoțit 
cu câteva fotografii reprezentative 
ale bunei practici) la următoarele 
adrese: 
 
Municipiul Chişinău, MD-2005, str. 
Iacob Hîncu 10/1, IDIS „Viitorul", 
pentru „Programul Bunelor Practici" 
sau programul.bunelepractici@gmail
.com cu mențiunea „Programul 
Bunelor Practici 2022". 
 
Autoritățile publice locale pot înscrie 
în competiție maxim patru (4) cazuri 
de bună practică implementate, dar 
nu mai mult de două (2) aplicații în 
cadrul aceleiași secțiuni tematice.  

Astfel, pentru fiecare practică trebuie 
completate şi expediate formulare de 

participare separate.  

Sunt acceptate și 
bune practici aflate în 
implementare care au 
obținut rezultate până 
în momentul înscrierii 
în competiție. 
 
Nu pot participa în 
competiția națională 
proiectele de bună 
practică care au fost 
premiate la edițiile 
anterioare ale 
programului sau idei 
de proiecte care nu au 
fost încă 
implementate.  
 
Cele mai bune practici 
vor fi premiate în 
cadrul unei Ceremonii 
naționale și vor fi 
diseminate printr-o 
Antologie de bune 
practici și 
documentarul 
„Împreună pentru 
performanțe în 
guvernarea locală". 

Pentru mai multe detalii, accesați 
pagina web a ADR Sud www. 
adrsud.md urmând link-ul: https://
bit.ly/3N84vUW sau contactați 
echipa proiectului la numărul de 
telefon 0 22 221844 sau adresa de e
-
mail programul.bunelepractici@gmail
.com. 

Programul Bunelor Practici ale 
Autorităţilor Publice Locale din 
Moldova este implementat de către 
IDIS „Viitorul”, cu suportul financiar al 
Consiliului Europei. Programul are 
scopul de a identifica, valorifica și 
disemina bunele practici printre 
autorităţile publice locale din 
Republica Moldova, contribuind 
astfel la eficientizarea guvernării 
locale. 

Scoate localitatea ta din anonimat! Participă la 
Competiția celor mai bune practici înregistrate de 
administrația locală 2022 și câștigă premii 

http://viitorul.org/ro/content/particip%C4%83-la-competi%C8%9Bia-celor-mai-bune-practici-%C3%AEn-administra%C8%9Bia-local%C4%83-2022-%C8%99i-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83
http://viitorul.org/ro/content/particip%C4%83-la-competi%C8%9Bia-celor-mai-bune-practici-%C3%AEn-administra%C8%9Bia-local%C4%83-2022-%C8%99i-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83
http://viitorul.org/ro/content/particip%C4%83-la-competi%C8%9Bia-celor-mai-bune-practici-%C3%AEn-administra%C8%9Bia-local%C4%83-2022-%C8%99i-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83
http://viitorul.org/ro/content/particip%C4%83-la-competi%C8%9Bia-celor-mai-bune-practici-%C3%AEn-administra%C8%9Bia-local%C4%83-2022-%C8%99i-c%C3%A2%C8%99tig%C4%83
http://viitorul.org/files/Formular_PBP%202020%20-%202022.doc
http://viitorul.org/files/Formular_PBP%202020%20-%202022.doc
mailto:programul.bunelepractici@gmail.com
mailto:programul.bunelepractici@gmail.com
http://programul.bunelepractici@gmail.com./
http://programul.bunelepractici@gmail.com./
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Proiectul Consiliului Europei 
„Sprijin în implementarea Con-
venției de la Istanbul în Republica 
Moldova" lansează un apel de 
propuneri pentru acordarea 
de Granturi pentru organizații 
neguvernamentale (ONG-uri) pentru 
a realiza campanii de conștientizare 
privind violența împotriva femeilor/
violența domestică (VÎF/VD) și Con-
venția de la Istanbul. Consiliul Euro-
pei intenționează să acorde 3 
granturi în valoare maximă de 6.200 
(șase mii două sute) de euro fiec-
are.. 

Granturile vor finanța proiecte de scară 
mică pentru a concepe și implementa 
campanii de creștere a gradului de 
conștientizare în lumina celor 16 zile 
de activism împotriva violenței de gen 
(25 noiembrie-10 decembrie). Prin ur-
mare, proiectele urmează să fie axate 
pe prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței domes-
tice și promovarea standardelor sta-
bilite în Convenția de la Istanbul ca cel 
mai cuprinzător tratat internațional 
pentru combaterea violenței împotriva 
femeilor și a violenței domestice (VÎF/
VD). 

Proiectele ar trebui să vizeze unul sau 
o combinație dintre următoarele părți 
interesate cheie: 

 Femei migrante, refugiate, solici-
tante de azil și femei în mișcare 
(din cauza războiului din Ucraina 
și fluxului de refugiați spre Moldo-
va): 

 Femeile, inclusiv cele din grupuri 
defavorizate (minorități etnice, 
femei cu dizabilități, femei în 
vârstă, femei din mediul rural etc.); 

 Victime și potențiale victime ale 
VÎF/VD; 

 Potențiali agresori și agresori de 
VÎF/VD. 
Pe lângă obiectivul general, vor fi 
preferate: 

 Proiecte sau acțiuni care vizează 
creșterea gradului de conștien-
tizare la nivel național și 

promovarea unui impact direct și 
semnificativ asupra creșterii grad-
ului de înțelegere și conștientizare 
cu privire la VÎF/VD; 

 Proiecte sau acțiuni care implică 
diferite părți interesate din diverse 
sectoare, inclusiv instituțiile și au-
toritățile de stat; 

 Proiecte sau acțiuni care 
promovează standardele și valorile 
Consiliului Europei și care 
urmăresc o abordare bazată pe 
drepturile omului, inclusiv princi-
piile participării și incluziunii, 
egalității și nediscriminării, răspun-
derii, transparenței și accesului la 
informații. 
CUM SE APLICĂ: 

 Formularul de aplicare completat 
și semnat, împreună cu documen-
tele justificative, trebuie depus în 
format electronic (de preferință 
Word și PDF) - vezi Anexa I; 

 Bugetul estimat completat și 
semnat trebuie transmis în format 
electronic (Excel) - vezi Anexa II. 
Alte documente justificative 
(suplimentare) includ: 

 Copie scanată a certificatului de 
înregistrare și a statutului organi-
zației. 

 Extras de cont și raportul financiar. 

 Lista membrilor echipei implicați în 
activitate cu descrierea profilului. 
Termenul limită pentru depunerea 
cererilor 04 august 2022 (până la 
23:59, ora de vară a Europei de 
Est (UTC+3). 

Cererile primite după data 
menționată mai sus nu vor fi 
luate în considerare. 

Aplicațiile trebuie trimise la următoarea 
adresă de e-
mail: vaw.gender.cooperation@coe.int 

E-mailurile ar trebui să conțină 
următoarea referință la subi-
ect: Granturi VAW. 

Toate întrebările referitoare la această 
cerere specifică de propuneri trebuie 
trimise cel târziu cu o săptămână 
înainte de termenul limită de depunere 
a propunerilor, în limba engleză, și vor 
fi trimise exclusiv la următoarea 
adresă: vaw.gender.cooperation@coe.
int , cu următoarea referință în subi-
ect: Granturi VAW - întrebări. 

Mai multe informații despre cererea de 
propuneri și procedura de aplicare , 
inclusive documentele de reper, pot fi 
găsite pe pagina web a ADR Sud, ac-
cesând următorul link: https://
bit.ly/3QN2uQW 

Apel de propuneri pentru acordarea de 
granturi pentru organizații neguvernamentale 

mailto:vaw.gender.cooperation@coe.int
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