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Viceprim-ministrul Andrei Spînu  a inspectat 
șantierul de lucru al proiectului "Extinderea 
sistemului de canalizare în orașul Cimișlia" 
În cadrul vizitei sale la ADR Sud, 
viceprim-ministrul Andrei Spînu a 
inspectat șantierul de lucru al 
proiectului investițional de 
infrastructură "Extinderea sistemului 
de canalizare în orașul Cimișlia", 
implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională. și Locală. 

Lucrarile de execuție a lucrărilor în 
cadrul proiectului dat au început  acum 
două săptămâni, în cadrul proiectului 
fiind prevăzută extinderea rețelei de 
canalizare orășenești existente cu 20,1 
km și construcția unei stații de pompare 
a apelor uzate.Totodată, ca urmare a 
extinderii  rețelei de canalizare, se 
preconizează o creștere a numărului de 
consumatori. 

Peste 5000 de locuitori ai orașului 
Cimișlia și 277 de întreprinderi, instituții 
publice și agenți economici vor fi 
conectați la o rețea modernă de 
canalizare și vor căpăta acces durabil la 
servicii și utilități publice de calitate. 

"Accesul la o infrastructură modernă de 
apă potabilă şi la o reţea funcţională de 
apă uzată şi canalizare este important 
pentru sănătatea şi bunăstarea 
populaţiei. Beneficiul general al 
proiectului va duce la reducerea 
riscurilor care ameninţă sănătatea 
publică. În acelaşi timp, îmbunătăţirea 
evacuării şi a epurării apei uzate va 
îmbunătăţi condiţiile de viață igienă şi 
calitatea mediului", a declarat viceprim-
ministrul Andrei Spînu. 

Proiectul "Extinderea sistemului de 
canalizare în orașul Cimișlia" are o 
valoare totală de 36,7 mil lei, dintre care 
32,7 mil lei sunt din Fondul Național de 

Dezvoltare Regională și Locală, iar 4 
mil lei sunt contribuția autorității locale.  

Lucrările de construcție urmează să fie 
finalizate în noiembrie 2023. 



           Pagina 2 

           DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Viceprim-ministrul Andrei Spînu a efectuat o vizită 
de lucru la Agenția de Dezvoltare Regională Sud 

Viceprim-ministrul, ministrul 
Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, Andrei Spînu, a 
întreprins o vizită de lucru la 
Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud. Oficialul a avut o 
întrevedere cu directorul ADR Sud, 
Ion Pînzari și colectivul instituției, 
în cadrul căreia s-a discutat despre 
situația curentă privind 
implementarea proiectelor de 
dezvoltare regională în sudul țării, 
precum și despre alte activități ale 
instituției. 

În cadrul discuțiilor, specialiștii ADR 
Sud au punctat asupra faptului că, în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, sunt 
aprobate spre finanțare 10 proiecte, 

dintre care 9 proiecte se află în 
proces de implementare. Pentru 
realizarea acestora sunt alocate în 
anul curent cca 54,5 milioane de lei 
din sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.  

Majoritatea banilor sunt investiți în 
sistemele de aprovizionare cu apă, 
construcția stațiilor de tratare a apei și 
extinderea sistemelor de canalizare, 
dar și în proiecte de deszvoltare 
economică și sporire a competitivității 
Regiunii de Dezvoltare Sud. 

După vizita sa la Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud, viceprim-
ministrul Andrei Spînu a inspectat 
șantierul de lucru al proiectului de 
infrastructură "Extinderea sistemului 
de canalizare în orașul Cimișlia", 
implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud din sursele 
Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională. 
 
Vizita viceprim-ministrului Andrei 
Spînu la ADR Sud a avut loc după 
ședința Guvernului Republicii 
Moldova din 23 septembrie a.c., 
desfășurată în municipiul Cahul.  
 
Cabinetul de miniștri a adoptat în 
acea zi mai multe decizii importante, 
care vizează inclusiv locuitorii din 
Regiunea de Dezvoltare Sud a țării.  



 
 

La Cahul au început lucrările de 
construcție în cadrul proiectului 
„Racordarea la utilități a subzonei 
nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei 
Economice Libere Bălți", 
implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Valoarea lucrărilor constituie circa 
12,4 milioane lei, dintre care în jur de 
11,2 milioane lei sunt alocați din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.  

În cadrul proiectului este prevăzută 
construcția a 2,4 km de rețea 
electrică de tensiune înaltă de 10 kV, 
a rețelei de apeduct pe o lungime de 
1,41 km și rețelei de canalizare (1,58 
km), precum și construcția a 0,87 km 
de rețea de gaze naturale de 
presune medie. 

Ca urmare a implementării 

proiectului, obiectivul de suport în 

afaceri - subzona nr. 18 (Cahul) din 

cadrul Zonei Economice Libere Bălți 

- va fi conectat la structura de acces 

și utilități publice și va avea toate 

condițiile necesare pentru realizarea, 

pe teritoriul acesteia, a proiectelor 

economice. Acest fapt va permite 

sporirea potențialului investițional al 

Zonei Economice Libere în 

particular, cât și al raionului Cahul și 

a Regiunii de Dezvoltare Sud în 

ansamblu.  
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La Cahul au început lucrările în cadrul 
proiectului „Racordarea la utilități a subzonei 
nr. 18 din cadrul Zonei Economice Libere Bălți"  
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Draftul Studiului de fezabilitate, 
elaborat în vederea stabilirii 
oportunităților de inițiere a 
procesului de implementare a 
proiectului „Apeduct magistral 
Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari", a fost 
prezentat beneficiarilor în cadrul 
unor ședințe de lucru care au avut 
loc la Agenția de Dezvoltare 
Regională (ADR) Sud și în incinta 
Consiliului Raional Căușeni. 

La ședințe, alături de specialiștii ADR 
Sud, au participat potențialii beneficiari 
ai proiectului, printre care reprezentanți 
ai Consiliilor Raionale Căușeni și 
Ștefan Vodă, ai primăriilor Ștefan Vodă, 
Căușeni, Căinari Cioburciu ș.a. În 
cadrul ședințelor, au fost prezentate 
două opțiuni tehnico-economice 

posibile pentru implementarea 
proiectului „Apeduct magistral Ștefan 
Vodă - Căușeni—Căinari".  

În cele ce urmează, în cadrul ședinței 
de la Căușeni, APL-urile beneficiare au 
dezbătut și au agreat una din opțiunile 
propuse, considerată a fi cea mai 
optimală pentru îndeplinirea obiectivului 
investiției.  

Studiul de fezabilitate, elaborat de 
compania „Fluxproiect" SRL, are un 
cost de 510.600,00 lei, banii fiind 
alocați din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală.  

Studiul de fezabilitate va servi drept temei pentru implementarea proiectului 
menționat supra, dar și a altor proiecte 
similare în domeniul aprovizionării cu 
apă. Varianta finală a Studiului de 
fezabilitate urmează a fi realizată până 
la finele anului curent, după care ADR 
Sud va organiza achiziții publice în 
vederea contractării serviciilor de 
elaborare a documentației de 
proectare.  

Proiectul „Apeduct magistral Ștefan 
Vodă-Căușeni-Căinari" are drept 
obiectiv 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. 

Draftul Studiului de fezabilitate, elaborat în cadrul 
proiectului „Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni
-Căinari", a fost prezentat beneficiarilor 
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În orașele Cimișlia, Leova și Ștefan 
Vodă este în plină desfășurare 
procesul de elaborare a Programelor 
de Revitalizare urbană (PRU). Orașele 
beneficiază de suportul ADR Sud 
acordat în cadrul proiectului "Suport 
orașelor din Regiunea de Dezvoltare 
Sud privind implementarea eficientă a 
politicilor publice naționale în 
domeniul dezvoltării urbane", finanțat 
de Polish aid.  

Așa, bunăoară la Cimișlia, în cadrul unei 
ședințe comune a ADR Sud și a Primăriei 
orașului, au fost prezentați o serie de 
indicatori economici, sociali, spațiali, de 
mediu etc., colectați până la moment în 
scopul identificării celei mai degradate 
zone a urbei, care necesită a fi 
revitalizată. În baza indicatorilor 
disponibili, a fost făcută o analiză de 
ansamblu a situației. Totodată, pentru a 
afla opinia populației vizavi de 
determinarea zonelor degradate și a 
zonei de revitalizare, a fost elaborat un 
chestionar propus locuitorilor orașului 
Cimișlia spre completare.  

În cadrul aceleiași ședințe, au fost agreați 
pașii ce urmează a fi parcurși și măsurile 
ce urmează a fi întreprinse în vederea 
asigurării continuității și caracterului 
participativ al procesului de elaborare a 
documentului. S-a stabilit ca, până la 
finele lunii octombrie a.c., proiectul 
Programului de Revitalizare Urbană a 
orașului Cimișlia să fie definitivat, fiind 
supus ulterior consultărilor publice.  

La Leova, membrii Comitetului de 
coordonare privind elaborarea Planului de 
Revitalizare Urbană (PRU) a localității s-
au întrunit în ședință comună cu 
reprezentanții Solidarity Fund PL în 
Moldova, împreună cu facilitatorul local și 
alți actori implicați, abordând în cadrul 
acesteia următoarele subiecte: 
familiarizarea pașilor metodologici privind 
elaborarea PRU în conformitate cu Ghidul 
privind revitalizarea urbană; delimitarea 
orașului pe zone pentru a realiza analiza 
completă a acestora; stabilirea unui plan 
de acțiuni pentru perioada 
premergătoare.  

Membrii Comitetului de Coordonare 
responsabil de elaborarea PRU al 
orașului Ștefan Vodă au realizat și ei de 
curând o activitate,  în cadrul căreia s-a 
efectuat delimitarea orașului pe zone 
pentru efectuarea unei analize complete a 
acestora și s-a stabilit un plan de acțiuni 

pentru următoarea perioadă.  

Activitățile  sunt realizate în cadrul 
proiectului "Suport orașelor din Regiunea 

de Dezvoltare Sud privind implementarea 
eficientă a politicilor publice naționale în 
domeniul dezvoltării urbane", finanțat de 
Polish aid și implementat de Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud.  

Orașele Cimișlia, Leova și Ștefan Vodă  beneficiază de 
suport în elaborarea Programelor de Revitalizare Urbană 
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La 24 septembrie a.c., structurile 
de management ale Programului 
Operațional Comun România-
Republica Moldova au organizat, 
la Iași și Cahul, Ziua Cooperării 
Europene 2022 - Tinerii și tradițiile. 

Evenimentul s-a derulat simultan în 
cele două orașe din România și 
Republica Moldova, în format fizic și 
online, și a constat în organizarea 
unor ateliere practice de meșteșuguri 
tradiționale pentru copii, cu 
participarea meșterilor populari de pe 
ambele maluri ale Prutului. 

Atelierele animate de meșterii 
tradiționali au avut loc la Palatul de 
Cultură „Nicolae Botgros" din 
municipiul Cahul și la Palatul Culturii 
din Iași. De asemenea, evenimentele 
au putut fi urmărite online pe pagina 
de Facebook a Programului "ENI 

CBC Romania- 
Republic of 
Moldova 2014-
2020". 

Activitățile au fost 
desfășurate în 
colaborare cu 
Agenția de 
Dezvoltare 
Regională (ADR) 
Sud din Republica 
Moldova și 
Asociația „ART-
Meșteșugurile 
Prutului", parteneri 
ai proiectului 
„Renașterea 
meșteșugurilor 
populare autentice 
-moștenire 
culturală comună, 
ca punct focal 
pentru dezvoltarea 
economică și 
turistică durabilă", 
finanțat în cadrul 
Programului 
Operațional 
Comun România-

Republica Moldova.  

Copiii și adolescenții prezenți la 
activități au fost inițiați în pictura 
naivă pe linguri de lemn, olărit și 
modelaj în lut, țesut la gherghef, 
broderie, croșetarea semnelor de 
carte și confecționarea păpușilor și 
tablourilor din fibre vegetale. 

Scopul acestor activități a fost de a 
aduce în atenția generației mai tinere 
a tradițiilor și obiceiurilor care sunt 
parte din cultura noastră și care se 
regăsesc de ambele părțiale 
frontierei. 

Ziua Cooperării Europene, este 
sărbătorită în fiecare an, la 21 
septembrie, de programele de 
cooperare finanțate de Uniunea 
Europeană, pentru a marca buna 
vecinătate și valorile comune care 
unesc comunitățile aflate la granițele 
interne și externe ale Uniunii.  

În acest an, manifestările organizate 
cu ocazia Zilei Cooperării Europene 
au celebrat tinerii și importanța 
acestora în societate. 

Ziua Cooperării Europene 2022 - Tinerii și 
tradițiile, marcată simultan la Iași și Cahul 



Compania BOSAQ își propune să colecteze date pentru 
elaborarea unui proiect de alimentare descentralizată 
cu apă potabilă a Republicii Moldova 
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Compania belgiană de tehnologie a 
apei BOSAQ a prezentat, recent, în 
cadrul unei reuniuni care a avut loc 
în centrul de reședință a Regiunii de 
Dezvoltare Sud , o soluție tehnică 
inovativă, bazată pe abordarea 
centralizată privind alimentarea 
descentralizată cu apă potabilă. 

La eveniment au participat  autorități 
publice locale din regiune, prestatori 
regionali de servicii publice de 
alimentare cu apă, specialiști ai ADR 
Sud și alte persoane interesate. 

Jacob Bossaer, fondatorul și directorul 
general al companiei din Belgia, și 
Ioana Dobrescu, expert internațional de 
mediu și în domeniul tratării apelor, au 
prezentat soluția tehnică inovativă, 
dezvoltată de companie în privința 
asigurării cu apă potabilă. 
Reprezentanții companiei belgiene  au 
explicat care sunt avantajele acestei 
soluții tehnice și au vorbit despre 
posibilitatea implementării acesteia în 
Republica Moldova. 

Potrivit informațiilor prezentate, 
compania BOSAQ poate purifica toate 
tipurile de surse de apă (inclusiv apa de 
mare, de ploaie, de lac, de râu, de foraj 
și apele reziduale) în apă potabilă sau 
apă de procesare de înaltă calitate și 
sigură, într-un mod viabil din punct de 
vedere economic, durabil și responsabil 
din punct de vedere social. Tehnologia 
BOSAQ asigură o alimentare flexibilă cu 

energie (pe rețea și în afara acesteia), 
soluții modulare descentralizate de tip 
„plug-and-play" (conectare și folosire), 
operațiuni de manipulare fără substanțe 
chimice și cerințe limitate de întreținere. 
De asemenea, tehnologia BOSAQ 
utilizează conexiunea la internet pentru 
a opera, monitoriza și întreține sistemul 
de la distanță, pentru a-l face mai bun. 

În această ordine de idei, fondatorul și 
directorul general al companiei 
belgiene a menționat că BOSAQ 
operează în Europa, Africa și America 
Latină, aflându-se în prima linie a 
inovației și contribuind la furnizarea de 
apă pentru mii de oameni și 
întreprinderi de pe patru continente. 

Jacob Bossaer și-a exprimat părerea că 
soluția BOSAQ poate fi implementată 
cu succes inclusiv în Republica 
Moldova, țară care, alături de celelalte 
state membre ale Organizației 
Națiunilor Unite, s-a angajat să 
implementeze Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) și Agenda 
2030. În context, Bossaer a accentuat 
că proiectele executate de compania 
BOSAQ se bazează direct pe 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite. Prin 
urmare, există numeroase oportunități 
de finanțare.   

În cele ce urmează, fondatorul și 
directorul general al companiei 
belgiene a comunicat că luna martie 
2023 este termenul-limită pentru 
depunerea unui proiect de asigurarea 
cu apă potabilă care are în vedere 
Republica Moldova. Potrivit șefului 
BOSAQ, finanțarea unui astfel de 
proiect este garantată de Guvernele 
Belgiei și al Republicii Moldova. 

În vederea elaborării proiectului, 

compania BOSAQ își propune, în 

următoarele trei săptămâni (până pe 14 

octombrie a.c.), să colecteze, cu 

suportul ADR Sud, date relevante 

domeniului AAC din Regiunea de 

Dezvoltare Sud, prin intermediul unui 

chestionar care urmează a fi completat 

de autoritățile administrațiilor publice 

locale.  
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Revitalizarea urbană, promovată în rândul 
APL din Regiunea de Dezvoltare Sud 
Implementarea mecanismului de 
revitalizare urbană în Republica 
Moldova și, în special, în Regiunea de 
Dezvoltare Sud, de la bune practici la 
provocări și soluții comune, a fost 
subiectul Conferinței regionale 
organizată de către Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud în incinta 
Château Purcari. 

Evenimentul a fost organizat în cadrul 
proiectului „Suport orașelor din RD Sud 
privind implementarea eficientă a 
politicilor publice naționale în domeniul 
dezvoltării urbane”, implementat de către 
ADR Sud cu suportul financiar 
al Solidarity Fund PL în Moldova și a 
reunit reprezentanți de la Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
(MIDR), responsabili din cadrul Solidarity 
Fund PL în Moldova (SFPL), primari și 
reprezentanți ai primăriilor centrelor 
urbane din Regiunea de Dezvoltare Sud, 
Directori și specialiști ai Agențiilor de 
Dezvoltare Regională (ADR), cât și 
experți naționali în domeniul dezvoltării 
urbane. 

În debutul evenimentului, Ion PÎNZARI, 
Directorul ADR Sud, a salutat prezența 
invitaților, exprimându-și gratitudinea 
pentru colaborarea fructuoasă și suportul 
oferit de către partenerii din Polonia, care, 
datorită grantului acordat agenției, vor 
contribui vădit la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare urbană și, nemijlocit, la 
dezvoltarea sustenabilă a Regiunii de 
Dezvoltare Sud. 

Dl Igor MALAI, șeful Direcției politici de 
dezvoltare regională în cadrul MIDR, a 

realizat o retrospectivă a evoluției politicii 
de dezvoltare urbană în RM, menționând 
că, în premieră, din sursele Fondului 
național pentru dezvoltare regională și 
locală s-a oferit finanțare pentru proiecte 
de revitalizare urbană. De asemenea, 
responsabilul a prezentat viziunea asupra 
implementării politicii de dezvoltare 
urbană în Republica Moldova și a 
îndemnat primăriile orașelor să valorifice 
toate oportunitățile de dezvoltare durabilă 
a localităților și de creștere a calității vieții 
cetățenilor, inclusiv prin elaborarea și 
implementarea PRU. 

Dna Alina GHILAȘ, coordonatoarea 
Programului de dezvoltare urbană, SFPL, 

a punctat că promovarea instrumentului 
de revitalizare urbană este una din 
activitățile prioritare ale fundației SFPL. 
Din 2017 până în prezent, alături de MIDR 
și prin intermediul ADR-urilor, s-a reușit o 
colaborare eficientă cu autoritățile publice 
locale, orașele din regiunile de dezvoltare. 
Deși procesul de revitalizare este unul 
destul de complex, printr-o abordare 
participativă și eforturi conjugate, se obțin 
rezultate importante în comunitățile 
orașelor din RM și anume implementarea 
proiectelor integrate de revitalizare 
urbană.  

În cele ce urmează, expertul național 
Dorin ANDROS, a prezentat parcursul 
politicii de dezvoltare regională sub 
aspectul implementării politicii de 
dezvoltare urbană și, în mod special, al 
instrumentului de revitalizare urbană, 
menționând totodată modificările 
efectuate în cadrul de politici în domeniu.  

Pe final, după o rundă de prezentări și 
dezbateri în cadrul panelului de discuții, 
realizate de către primarii orașelor din 
Regiunea de Dezvoltare Sud ce au reușit 
elaborarea și, în mare parte, 
implementarea Programelor de 
Revitalizare Urbană (orașul Căușeni, 
orașul Cimișlia și municipiul Cahul), 
responsabilii din cadrul primăriilor urbelor 
au conștientizat necesitatea inițierii 
procesului de revitalizare urbană prin 
implicarea directă nu doar a autorităților 
publice locale, ci și a întregii comunități de 
cetățeni.  
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Directorul interimar al ADR Sud, 
Ion Pînzari, președintele raionului 
Leova, Nicolae Prițcan, și primarii 
satelor Tomai și Tigheci, Ghenadie 
Capmaru și Angela Crețu au 
semnat, recent, contractele de 
finanțare în cadrul proiectelor de 
construcție și dezvoltare a 
infrastructurii de aprovizionare cu 
apă potabilă în mai multe localități 
ale raionului Leova. 

Este vorba de proiectele care vizează 
"Construcția apeductelor magistrale 
Iargara-Borogani, Iargara-Tigheci și a 
rețelelor de apeduct interioare în 
localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, 
Tigheci și Cuporani din raionul Leova", 
„Construcția apeductelor interioare în 
satele Tomai și Sărata-Răzeși din 
raionul Leova" și „Construcția 
Apeductului magistral Sărata Nouă-
Sărăteni, cu conectarea localităților 
Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, 
Troița, Vozneseni, Covurlui, Sărăteni, 
Orac, Ceadîr, Colibabovca și 
Cneazevca din raionul Leova." 

Contractele de finanțare, semnate de 
către părți, au o valoare totală de circa 
143,153 mln. lei, dintre care 
aproximativ 124,38 mln. lei urmează a 
fi alocați, în decursul următorilor doi 
ani, din sursele Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională și 
Locală. 

Proiectele țintesc același obiectiv 
general - îmbunătățirea accesului 
comunităților din raionul Leova la o 
infrastructură modernă de 
aprovizionare cu apă potabilă. 

În cadrul proiectului „Construcția 
apeductelor magistrale Iargara-
Borogani, Iargara-Tigheci și a rețelelor 
de apeduct interioare în localitățile 
Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și 
Cuporani din raionul Leova", al cărui 
beneficiar este Primăria comunei 
Tigheci, este prevăzută construcția a 
16,5 km de rețea de apeduct magistral 
și a 44,33 km de rețele interioare de 
apeduct.  Ca urmare a implementării 
proiectului, circa 8215 de cetățeni din 

cele șase localități ale raionului Leova 
vor căpăta acces îmbunătățit la 
sistemul de alimentare cu apă și 
sanitație nou-construit. 

Bugetul total al proiectului este de 
aproximativ 58, 494 mln. lei, dintre 
care circa 52,413 mln.lei urmează a fi 
alocați din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală 
(FNDRL), iar 6,081mln. lei (10%) 
constituie contribuția aplicantului - a 
Primăriei comunei Tigheci. 

În cadrul proiectului „Construcția 
apeductelor interioare în satele Tomai 
și Sărata-Răzeși din raionul Leova" se 
prevede construcția rețelelor de 
apeduct cu lungimea totală de 44 759 
m și a 4 rezervoare de apă, precum și 
regionalizarea serviciului de 
alimentare cu apă potabilă. Bugetul 
total al proiectului se cifrează la 38, 
375 mln. lei, dintre care circa 30, 316 
mln lei vor fi alocați din FNDRL, iar 
circa 8, 06 mln. lei vor reveni pe 
seama aplicantului - Primăriei satului 
Tomai. 

În rezultatul implementării acestui 
proiect, circa 4112 de locuitori ai 
satelor Tomai și Sărata-Răzeși din 
raionul Leova vor căpăta acces direct 

la servicii calitative de aprovizionare 
cu apă potabilă. De asemenea, alți 
circa 7254 de locuitori ai satelor Mingir 
și Voinescu din raionul Hâncești vor 
căpăta acces indirect la sistemul de 
AAC nou-construit și vor avea 
posibilitatea să se conecteze, ulterior, 
la infrastructura creată în raionul 
Leova. 

Cel de-al treilea proiect își propune 
asigurarea accesului la sursa de 
aprovizionare cu apă potabilă a 
populației din localitățile Seliște, 
Cazangic, Beștemac, Troian, Troian II, 
Troița, Vosneseni, Covurlui, Sărăteni, 
Orac, Ceadîr, Colibabovca și 
Cneazevca și Cneazevca II din raionul 
Leova. Acesta prevede construcția 
rețelei de apeduct magistral Sărata 
Nouă-Sărăteni, pe o porțiune de 52,4 
km, cu conectarea ulterioară la 
infrastructura nou-construită a 10341 
de cetățeni din cele 14 localități 
beneficiare ale raionului Leova.  

Bugetul total al proiectului este de 
aproximativ 46, 283 mln lei, dintre care 
circa 41,655 mln. urmează a fi 
distribuite din Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și Locală, iar 
celelalte 4, 628 urmează a fi investite 
de către Consiliul Raional Leova. 

ADR Sud a semnat trei contracte de finanțare, în valoare totală 
de circa 143,153 mln. lei, în cadrul proiectelor de aprovizionare 
cu apă potabilă a mai multor localități din raionul Leova 
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Primul apel de propuneri de 
proiecte lansat de Programul 
Regiunea Dunării 2021-
2027 oferă noi oportunități de 
obținere a finanțării pentru 
implementarea proiectelor 
transnaționale, valoroase din punct 
de vedere a promovării dezvoltării 
economice, sociale în regiunea 
Dunării prin îmbunătățirea 
politicilor publice și a cooperării 
instituționale. Caracterul unic al 
programului constă în oferirea unei 
platforme de cooperare în domenii 
strategice între statele membre ale 
Uniunii Europene și țările non-UE 
din regiunea Dunării.  

În contextul obținerii consilierii 
necesare în vederea elaborării unei 
propuneri de proiect de succes, 
Autoritatea de Management / 
Secretariat Comun (AM/SC), precum 
și Punctul Național de Contact (PNC) 
din Republica Moldova vor organiza o 
serie de webinarii și sesiuni de 
informare.  

Webinar: Utilizarea sistemului de 
monitorizare a programului /
Jems/ (eveniment online, organizat 
de AM/SC) 

 Când: 13 octombrie 2022, 09:30 
(CET.) 

Înregistrare: Pentru a participa la 
acest webinar, click aici. 
Webinar: Cum se construiește 
logica de intervenție a 
proiectului (eveniment online, 
organizat de AM/SC) 

 Când: 13 octombrie 2022, ora 
13:30 (CET.) 

Înregistrare: Pentru a participa la 
acest webinar, click aici. 
Sesiunea informativă cu privire 
la primul apel de propuneri de 
proiecte (eveniment online, 
organizat de PNC) 

 Când: 18 octombrie 2022, ora 
09:30 (ora locală a Chișinăului). 

Înregistrare: Pentru a participa la 

această sesiune, click aici. 
Forum anual EUSDR la Košice, 
Slovacia, sesiune plenară DRP 
(eveniment hibrid) 

 Când: 19 octombrie 2022, ora 
15:30 CET. 

Înregistrare: Pentru a participa la 
acest eveniment, faceți click aici. 
Sesiunea informativă cu privire 
la primul apel de propuneri de 
proiecte (eveniment online, 
organizat de PNC) 

 Când: 25 octombrie 2022, ora 
09:30 (ora locală a Chișinăului). 

Înregistrare: Pentru a participa la 
această sesiune, faceți click aici. 
Webinar: Întrebări și 
răspunsuri cu privire la primul 
apel de propuneri de proiecte 
(eveniment online, organizat de 

AM/SC) 

 Când: 28 octombrie 2022, 09:30 
CET. 

Înregistrare: Pentru a participa la 
acest eveniment, faceți click aici. 
Date de contact 

 Direcția Programe Tranfrontaliere 
și Transnaționale 

 I.P. „Oficiul de Gestionare a 
Programelor de Asistență 
Externă" 

 Bănulescu-Bodoni, str. 57/1, of. 
404, 

 Chișinău, Republica Moldova 
tel.: (+373) 22 233045.  

Detalii despre apelul de propuneri 
de proiecte se găsesc la următorul 
link: ogpae.gov.md 

Programul Regiunii Dunărea 2021-2027 anunță 
lansarea primului apel de propuneri de proiecte 

https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-jems-webinar
https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-webinar-how-to-build-the-intervention-logic
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdOiqrj0rG92NWpe909BUeCLtljE7zhNl
https://danube-region.eu/danube-events/11-eusdr-annual-forum/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYqcOGtqDgqEtO8jvzcH_QL5Q4k4BgLTSoe
https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/ghghh/registration-for-webinar-questions-and-answers
https://ogpae.gov.md/wp-content/uploads/2022/10/Anunt-Apel-DRP-2021-2027_finfin.pdf

