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 La Mulți Ani și Sărbători fericite! 

Stimați prieteni, colegi, 

parteneri!  

În toiul Sărbătorilor de 

iarnă, când magia și 

lumina sfântă a 

Crăciunului ne pătrunde 

în suflet, Agenția de 

Dezvoltare Regională 

Sud vă urează un sincer 

“La mulți ani” și 

Sărbători fericite! 

Alături de urările 

tradiționale, cu 

recunoștință vă dorim 

sărbători fericite pline 

de bucurie și vă 

transmitem mulțumirile 

noastre pentru 

colaborare și susținere.  

Vă dorim un An Nou 

fericit și prosper.  

Să aveți parte de 

sănătate, siguranță, 

realizări frumoase și 

împlinirea tuturor 

dorințelor.  

Iubirea, bucuria, 

înțelepciunea și 

generozitatea să vă fie 

călăuză în anul 2023.  
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Bilanțul anului 2022: Investiții de circa 200 de milioane 
de lei pentru proiectele inițiate de ADR Sud în vederea 
implementării politicii de dezvoltare regională 

     Anul 2022 a fost unul care a adus 
investiții majore în Regiunea de 
Dezvoltare Sud. Valoarea totală a 
investițiilor în Regiunea de Dezvoltare 
Sud a constituit, în anul precedent, 
circa 200 de mln de lei, dintre care în 
jur de 183,5 mln de lei sunt alocații din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală (FNDRL), 
planificate, în perioada de intervenție 
2022-2024, pentru proiectele de 
dezvoltare regională inițiate în sudul 
țării, celelalte mijloace financiare 
constituind contribuția administrațiilor 
publice locale din RDS alocată pentru 
realizarea acestor proiecte.  
 
     Din contul mijloacelor bugetare 
redistribuite în anul 2022 din FNDRL 
pentru RDS, în sumă de 27,8 mln lei, 
ADR Sud a inițiat, în perioada respectivă, 
implementarea a 5 proiecte de dezvoltare 
regională incluse în Documentul Unic de 
Program (DUP) 2022-2024 și aprobate 
spre finanțare de Consiliul Național de 
Coordonare a  Dezvoltării Regionale și 
Locale (CNCDRL).  
     Surse financiare importante au fost 
alocate pentru proiectele de infrastructură 
regională, și anume de aprovizionare cu 
apă și sanitație, considerate a fi o 
prioritate la nivel național, și a celor care 
au ținut de sporirea creșterii economice și 
competitivitate, care au avut drept obiectiv 
dezvoltarea infrastructurilor de afaceri.  
      Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
a depus eforturi și a reușit să valorifice, 
practic, integral suma alocată din sursele 
Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală, în 2022, pentru 
contractarea serviciilor și inițierea 

lucrărilor de construcție în cadrul celor 5 
proiecte de dezvoltare regională demarate 
în Regiunea de Dezvoltare Sud.  
     Este vorba de proiectele: 
„Modernizarea stației de epurare a apelor 
uzate din or. Căușeni, etapa II și 
construcția sistemului de canalizare în 
sectorul „Căușenii Vechi" ; "Asigurarea 
bunei funcționalități a stației de epurare 
prin extinderea rețelelor de canalizare și 
regionalizarea serviciului - orașul 
Căușeni"; „Apeduct magistral Ștefan Vodă
-Căușeni-Căinari"; "Extinderea sistemului 
de canalizare în orașul Cimișlia" și 
„Racordarea la utilități a subzonei nr. 18 

(Cahul) din cadrul Zonei Economice 
Libere Bălți". 
     Printre cele mai importante realizări în 
domeniul planificării și cooperării 
regionale, înregistrate de ADR Sud în 
anul 2022, putem menționa elaborarea și 
aprobarea Programului Operațional 
Regional Sud pentru anii 2022-2024, 
crearea Unității de implementare a 
proiectelor în municipiul Cahul, 
elaborarea Programelor de Revitalizare 
Urbană (PRU) pentru orașele Cimișlia și 
Ștefan Vodă.  
     ADR Sud și-a adus aportul la 
elaborarea Programelor de Revitalizare 
Urbană (PRU) ale orașelor menționate, 
oferind, totodată, suport în acest sens 
orașului Leova, în cadrul măsurii 
investiționale "Suport orașelor din 
Regiunea de Dezvoltare Sud privind 
implementarea eficientă a politicilor 
publice naționale în domeniul dezvoltării 
urbane", sprijinite financiar de Solidarity 
Fund PL în Republica Moldova.  
     În cadrul aceluiași proiect, ADR Sud a 
oferit suport tematic municipilului Cahul - 
oraș-pol regional de creștere, privind 
planificarea strategică în dezvoltarea 
urbană, în conformitate cu prevederile 
Programului național de dezvoltare a 
orașelor-poli de creștere în Republica 
Moldova.  
     Ca și în 2022, principalele obiective 
strategice ale ADR Sud pentru anul curent 
rămân a fi creșterea competitivității și 
ocupării forței de muncă a Regiunii de 
Dezvoltare Sud, sporirea coeziunii 
teritoriale și prevenirea excluziunii.  



 
 

     Membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Sud s-au întrunit 
astăzi, 27 decembrie 2022, în ședință 
extraordinară, la Cimișlia, pentru a 
dezbate chestiuni importante cu privire 
la evoluția programelor și proiectelor 
de dezvoltare regională implementate 
în Regiunea de Dezvoltare Sud și a 
face o totalizare a rezultatelor obținute 
în anul curent.  

     Ședința a fost una deliberativă, fiind 

prezidată de Mihail Olărescu, președinte 

al CRD Sud. La ședință au participat 

reprezentanții Ministerului Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale (MIDR), dnii Sergiu 

Tăbăcaru, șef-adjunct al Direcției politici 

de dezvoltare regională, și Denis Lungul, 

consultant principal în Secția relații cu 

instituțiile de dezvoltare regională. 

     Sergiu Tăbăcaru, șef-adjunct al 

direcției politici de dezvoltare regională, 

MIDR, și-a exprimat recunoștința față de 

membrii CRD Sud pentru faptul că își 

asumă cu responsabilitate acest rol 

important care le revine, că realizează o 

cooperare strânsă cu ADR Sud și se 

implică plenar în procesul de 

implementare a obiectivelor politicii de 

dezvoltare regională la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud.  

     Directorul ADR Sud, Ion Pînzari, a 

mulțumit participanților care au dat curs 

invitației la ședință și i-a asigurat că 

activitățile desfășurate zilnic de echipa 

agenției sunt focusate pe realizarea 

obiectivelor politicii de dezvoltare 

regională și, nemijlocit, implementarea 

Programului Operațional Regional (POR) 

Sud, prin care se urmărește asigurarea 

accesului cetățenilor la utilități și servicii 

publice de calitate.  

     Ion Pînzari a informat membrii CRD 

Sud despre progresul implementării, în 

Regiunea de Dezvoltare Sud, a 

proiectelor de dezvoltare regională, 

incluse în DUP 2022-2024 și finanțate din 

FNDRL. Astfel, potrivit raportului 

prezentat de către șeful ADR Sud, în 

perioada vizată, au fost initiate lucrări de 

construcție/servicii pentru 5 proiecte de 

dezvoltare regională, finanțate din Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională și 

Locală (FNDRL), valoarea totală 

contractată a acestora fiind de 183,5 mln. 

lei. În acest sens, ADR Sud a reușit să 

valorifice, în perioada anului curent, 

25,5 milioane lei din suma alocată, 

conform planului de finanțare pentru anul 

2022, Regiunii de Dezvoltare Sud. 

     Irina Coroian, șefa Secției Planificare 
și cooperare regională din cadrul ADR 
Sud, a adus la cunoștința membrilor 
forului regional principalele activități 
realizate și obiective atinse în cadrul 
proiectului "Suport orașelor din Regiunea 
de Dezvoltare Sud privind implementarea 
eficientă a politicilor publice naționale în 
domeniul dezvoltării urbane", implementat 
de către ADR Sud, cu susținerea 
financiară a Solidarity Fund PL în 
Moldova.  

     În cadrul aceleiași ședințe, membrii 
CRD Sud au fost informați despre 
desfășurarea, în Regiunea Sud, a 
etapelor I-III ("Depunerea Notelor 
conceptuale") ale Concursului privind 
identificarea, evaluarea și aprobarea 
proiectelor de dezvoltare urbană, 
revitalizare economică și socială a 
orașelor, propuse spre finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală.  
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Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud  
s-a întrunit în ultima ședință din anul 2022 
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     Fiecare proiect de dezvoltare 
regională, implementat de ADR Sud, 
reprezintă un pas spre schimbarea în 
bine a Regiunii de Dezvoltare Sud. 
Astfel, peste 7650 de locuitori ai 
orașului Căușeni vor căpăta acces 
îmbunătățit la sistemul de canalizare 
nou-construit, cu o lungime de 19,3 
km, ca urmare a implementării 
proiectului "Asigurarea bunei 
funcționalități a stației de epurare prin 
extinderea rețelelor de canalizare și 
regionalizarea serviciului - orașul 
Căușeni", în cadrul căruia au fost 
demarate lucrările de construcție. 

     Investiția, în valoare totală de 62,3 mln. 
de lei, a fost posibilă cu sprijinul Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională și 
Locală, din sursele căruia au fost alocate 
53,1 mln. lei pentru realizarea acestui 
proiect important de infrastructură 
regională. De asemenea, Primăria 
orașului Căușeni a sprijinit realizarea 

acestui obiectiv, anunțându-și participarea 
la îmbunătățirea infrastructurii de 
canalizare în urbe cu o contribuție 
financiară în mărime de 9,2 mln. de lei. 

     Proiectul care vizează "Asigurarea 
bunei funcționalități a stației de epurare 
prin extinderea rețelelor de canalizare și 
regionalizarea serviciului - orașul 
Căușeni" se regăsește în DUP 2022-
2024, în lista proiectelor prioritare de 
dezvoltare regională, care urmează a fi 
finanțate din sursele Fondului Național 
pentru Dezvoltare Regională și Locală în 
următorii ani. Pentru anul 2022, CNCDRL 
a aprobat alocarea unui buget de circa 6 
mln. lei pentru proiectul dat. Infrastructura 
modernă este vitală pentru creşterea 

competitivității și dezvoltării durabile  a 
Regiunii de Dezvoltare Sud și creșterea 

calității vieții cetățenilor. Tocmai de aceea 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
monitorizează, în permanență, executarea 
lucrărilor în cadrul proiectelor de 
dezvoltare regională implementate în 
Regiunea de Dezvoltare Sud, asigurându-
se de realizarea acestora în termenii 
stabiliți și conform standardelor decalitate. 

     "Proiectele de infrastructură constituie 
o prioritate atât la nivel de țară, cât și la 
nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud. 
Îmbunătățirea infrastructuriii de utilități ar 
veni să asigure condiții de trai și de 
muncă mai bune pentru cetățenii din 
Regiunea Sud. Or, acest deziderat este 
unul comun pentru toți actorii implicați în 
procesul de dezvoltare regională și 
locală", menționează Ion Pînzari, 
Directorul Agenției de Dezvoltare 
Regională Sud. 

Au fost demarate lucrările în cadrul proiectului "Asigurarea bunei 
funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de 
canalizare și regionalizarea serviciului - orașul Căușeni" 
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     Lucrările se desfășoară 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", 
implementat de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud și finanțat din Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională 
și Locală (FNDRL). 

     Valoarea contractului de antrepriză 
este de 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 sau 20,7% 
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. 

     Pentru buna derulare a lucrărilor 
prevăzute în documentația tehnică și în 
graficul de execuție, părțile implicate în 
procesul de implementare a proiectului - 
antreprenorul, managerul de proiect, 
responsabilul tehnic și specialiștii 
instituției implementatoare - ADR Sud, s-
au reunit în cadrul unei ședințe de lucru 
pentru a stabili responsabilitățile și 
sarcinile care le revin. 

     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. 

     Precizăm că proiectul „Modernizarea 
stației de epurare a apelor uzate din 
orașul Căușeni (etapa a II-a) și 
construcția sistemului de canalizare în 
sectorul Căușenii Vechi" este inclus în 
Documentul Unic de Program 2022-
2024. În anul 2022, Consiliul Național de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale și 
Locale a aprobat alocarea a 6,5 milioane 
de  lei pentru lucrările ce urmează a fi 
efectuate în cadrul 
proiectului nominalizat. 

     Primele lucrări de reconstrucție și 
modernizare a Stației de epurare a 
apelor uzate din orașul Căușeni, cu un 
cost total de circa 46 de milioane de 
lei, au fost executate în perioada anilor 
2020-2021, în cadrul unui proiect 
implementat de către ADR Sud din 
sursele FNDRL. 

La Căușeni, continuă lucrările de construcție a 
rețelei de canalizare în sectorul Căușenii Vechi al 
orașului și de modernizare a stației de epurare 
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     Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud monitorizarea  în permanență 
proiectele de dezvoltare regională  
în curs de implementare. Proiectul 
”Extinderea sistemului de canalizare în 
orașul Cimișlia” este implementat de 
către ADR Sud din sursele Fondului 
național pentru dezvoltare regională și 
locală, cu o valoare totală de circa 36,7 
milioane lei, dintre care 4,2 milioane o 
reprezintă contribuția Primăriei 
orașului Cimișlia. Lucrările sunt 
realizate în proporție de 40% și 
urmează a fi finalizate în toamna 
acestui an. 
 
     În cadrul acestui proiect, până la acest 
moment, au fost construiți aproximativ 
13.0 km de rețea de canalizare (inclusiv 
180 de cămine de vizitare), ceea ce 
reprezintă circa 40 la sută din valoarea 
totală a lucrărilor contractate.  

     În total, conform documentației de 
proiect, este prevăzută executarea 
lucrărilor de extindere a rețelei de 
canalizare orășenești existente cu 20,1 
km, construcția unei stații de pompare a 
apelor uzate, conectarea a peste 200 de 
gospodării individuale și a 277 de agenți 
economici la servicii de epurare a apelor 
uzate. Totodată, ca urmare a 
extinderii  rețelei de canalizare, se 
preconizează o creștere a numărului de 
consumatori. 

     Investiția are drept obiectiv creșterea 
confortului urban și a atractivității orașului 
Cimișlia pentru cetățeni și investitori prin 
extinderea sistemului  de canalizare în 
conformitate cu standardele naționale.  

     Ca urmare a investiției realizate, 
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. 

     Precizăm că proiectul „Extinderea 
sistemului de canalizare în orașul 
Cimișlia" a fost inclus în Documentul Unic 
de Program (DUP) 2022-2024 pe lista 
proiectelor prioritare. Ulterior, Consiliul 
Național de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale și Locale (CNCDRL) a aprobat 
alocarea a 4,57 mln. lei  pentru lucrările 
ce urmează a fi efectuate, pe parcursul 
anului 2022, în cadrul 
proiectului nominalizat. 

Rețeaua de canalizare din orașul Cimișlia 
este extinsă cu surse financiare din FNDRL 

https://www.facebook.com/adrsud?__cft__%5b0%5d=AZVm6uK4pWnHXYXSfU7GR-7tuBZ3OSoC5Ce-mP-BfFU7aYbP7fvIiMlXKwQ4e8yPrrZrKnWGpRHgYYk7ZylQfBOYCBGVD0DhzVr01KjmwTNXCbKxax4Wr809Y1JFitWAwP5duhwZ5ChobxQwrVeA1kI2y66Xz5HYZePjw6aYLbXzsEtupPL5dEtj8bbLlPUUzhs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adrsud?__cft__%5b0%5d=AZVm6uK4pWnHXYXSfU7GR-7tuBZ3OSoC5Ce-mP-BfFU7aYbP7fvIiMlXKwQ4e8yPrrZrKnWGpRHgYYk7ZylQfBOYCBGVD0DhzVr01KjmwTNXCbKxax4Wr809Y1JFitWAwP5duhwZ5ChobxQwrVeA1kI2y66Xz5HYZePjw6aYLbXzsEtupPL5dEtj8bbLlPUUzhs&__tn__=-%5dK-R


Centrul de Management al Proiectelor, creat în 
municipiul Cahul, a fost dotat cu echipament tenhic 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 

            Pagina 7 

DEZVOLTARE REGIONALĂ DEZVOLTARE REGIONAĂ       DEZVOLTARE REGIONALĂ 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
donat, la finele lunii noiembrie, 
Centrului de Management al 
Proiectelor din municipiul Cahul 
echipamentul tehnic necesar pentru 
buna funcționare a acestuia. 
 
Echipamentul a fost procurat în cadrul 
proiectului “Suport orașelor din Regiunea 
de Dezvoltare Sud privind implementarea 
eficientă a politicilor publice naționale în 
domeniul dezvoltării urbane”, implementat 
de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
cu susținerea financiară a Solidarity Fund 
PL in Moldova (SFPL). 

Amintim, că municipiul Cahul a fost 
desemnat în calitate de oraș-pol de 
creștere prin Hotărârea de Guvern nr. 
916/2020 privind implementarea 
Programului național de dezvoltare a 
orașelor-poli de creștere în Republica 
Moldova. 

77 de milioane de euro vor fi alocați de UE pentru cooperarea 
transfrontalieră între România și Republica Moldova 

Comisia Europeană a aprobat Pro-
gramul Interreg NEXT România-
Moldova 2021-2027, care prevede 
alocarea a 77 mil. euro destinați 
pentru cooperarea transfrontalieră 
între România și Republica Moldo-
va în vederea îmbunătățirii edu-
cației, asistenței medicale și a con-
servării naturii. 

În cadrul Programului vor fi finanțate 
activități din obiectivele de politici și 
obiectivele specifice Interreg selectate 
în cadrul procesului de elaborare a 
Programului, urmare a analizei situ-

ației din aria 
eligibilă și a 
consultărilor 
derulate cu 
structurile 
partenere, 
precum și cu 
potențialii ben-
eficiari ai Pro-
gramului, după 
cum urmează: 

 Obiectivul 
de politică 2 -
 O Europă mai 
verde, rezi-
lientă, cu 

emisii reduse de dioxid de carbon; 

 Obiectivul de politică 4 -  
       O Europă mai socială și mai    
     incluzivă; 

 Obiectivul specific Interreg 1 -O 
mai bună guvernanță în materie 
de cooperare; 

 Obiectivul specific Interreg 2 -
Sporirea siguranței și securității 
Europei. 
Programul va investi în prevenirea 
și reziliența riscurilor de dezastre 
naturale, în conservarea biodiver-

sităţii, contribuind în acelaşi timp 
la dezvoltarea economică a co-
munităţilor locale. De asemenea, 
Programul va investi în educație 
și formare (de exemplu, con-
strucția sau modernizarea școlilor 
și universităților, modernizarea 
echipamentelor digitale). Toto-
dată, va fi finanțat sectorul medi-
cal prin investiții în infrastructură 
și echipamente medicale noi de 
ultimă generație. În final, pro-
gramul va investi în turism și cul-
tură, îmbunătățind accesul la 
monumentele istorice din zonă. 

Procesul de programare pentru 
Programul Interreg NEXT 
România-Republica Moldova a 
început prin constituirea 
Comitetului Comun de Pro-
gramare și aprobarea metodolo-
giei de pregătire a programului în 
septembrie 2020. În procesul de 
elaborare a programului au fost 
desfășurate mai multe consultări 
care au implicat autorități 
naționale, regionale, locale, pub-
lice, parteneri economici și sociali, 
organisme relevante care re-
prezintă societatea civilă, instituții 
de cercetare și universități. 

https://www.facebook.com/adrsud?__cft__%5b0%5d=AZVm6uK4pWnHXYXSfU7GR-7tuBZ3OSoC5Ce-mP-BfFU7aYbP7fvIiMlXKwQ4e8yPrrZrKnWGpRHgYYk7ZylQfBOYCBGVD0DhzVr01KjmwTNXCbKxax4Wr809Y1JFitWAwP5duhwZ5ChobxQwrVeA1kI2y66Xz5HYZePjw6aYLbXzsEtupPL5dEtj8bbLlPUUzhs&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/solidarityfund.md/?__cft__%5b0%5d=AZWTRMCHIJGHMcJyQ5XEyY0HxBkIoTVitvEysUPDPzxdlT4A9p-3UsQm1kE4Wjx91-N-DlwjRsfJqoNTn8x57PeBD2S-Dfea_LjzWiXdHXC2XQKR6KMOZV9JcxKoa7zbJ_dOUj-guOBKRbp6pca9i5Fl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/solidarityfund.md/?__cft__%5b0%5d=AZWTRMCHIJGHMcJyQ5XEyY0HxBkIoTVitvEysUPDPzxdlT4A9p-3UsQm1kE4Wjx91-N-DlwjRsfJqoNTn8x57PeBD2S-Dfea_LjzWiXdHXC2XQKR6KMOZV9JcxKoa7zbJ_dOUj-guOBKRbp6pca9i5Fl&__tn__=kK-R
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Revitalizarea urbană, promovată în rândul 
APL din Regiunea de Dezvoltare Sud 
Evenimentul de finalizare a proiectului 

„Suport orașelor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud privind implementarea 

eficientă a politicilor publice naționale 

în domeniul dezvoltării urbane”, 

implementat de către Agenția de 

Dezvoltare Regională Sud, cu suportul 

financiar al Fondului polonez de 

Granturi Regionale pentru dezvoltare 

urbană (Polish aid) a reunit 

responsabili din cadrul Solidarity Fund 

PL in Moldova, viceprimari și 

reprezentanți ai primăriilor centrelor 

urbane din Regiunea de Dezvoltare 

Sud, specialiști ai ADR Sud și alte 

persoane implicate sau interesate de 

domeniul dezvoltării urbane. 

     În cadrul festivității, au fost făcute 

totalurile activităților realizate, cu 

suportul ADR Sud, de către municipiul 

Cahul, în calitate de oraș-pol de 

creștere, și orașele Ștefan Vodă, Leova 

și Cimișlia, care se află în proces de 

elaborare/actualizare a Programelor de 

Revitalizare Urbană, și obiectivele 

atinse în cadrul proiectului.  

     Domnul Ion PÎNZARI, Directorul ADR 

Sud, și-a exprimat gratitudinea pentru 

colaborarea fructuoasă pe care 

instituția a avut-o cu autoritățile publice 

locale și suportul oferit de către 

partenerii din Polonia.  

     Directorul ADR Sud și-a exprimat 

speranța că rezultatele obținute ca 

urmare a implementării proiectului vor 

contribui esen ț ial la realizarea 

obiectivelor de dezvoltare urbană și, 

nemijlocit, la dezvoltarea sustenabilă a 

Regiunii de Dezvoltare Sud. 

     Fondul de granturi regionale pentru 

dezvoltare urbană (Polish aid) este un 

instrument al Solidarity Fund PL (SFPL) 

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 Infrastructuri i  ș i 

Dezvoltării Regionale al Republicii 

Moldova. (MIDR). 

https://www.facebook.com/adrsud?__cft__%5b0%5d=AZX4cuwUgXiB0QQ7oyscLoiFPhcWsLpWuPTsBgfsEoqCuitu-y0zOWaJH-0JDlk373xuvXK7cMW7zU2QBP_l47F9UqIYc9uUrD5LFQwYhY1_m9ZyOFiOdkIFpTFce-RTF29qMqhQEho2Q2jGC9vbKRRu5ThukMZQYZMOsznh8aszkKitBtsOT8F_njNDogot9YY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/adrsud?__cft__%5b0%5d=AZX4cuwUgXiB0QQ7oyscLoiFPhcWsLpWuPTsBgfsEoqCuitu-y0zOWaJH-0JDlk373xuvXK7cMW7zU2QBP_l47F9UqIYc9uUrD5LFQwYhY1_m9ZyOFiOdkIFpTFce-RTF29qMqhQEho2Q2jGC9vbKRRu5ThukMZQYZMOsznh8aszkKitBtsOT8F_njNDogot9YY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/solidarityfund.md/?__cft__%5b0%5d=AZX4cuwUgXiB0QQ7oyscLoiFPhcWsLpWuPTsBgfsEoqCuitu-y0zOWaJH-0JDlk373xuvXK7cMW7zU2QBP_l47F9UqIYc9uUrD5LFQwYhY1_m9ZyOFiOdkIFpTFce-RTF29qMqhQEho2Q2jGC9vbKRRu5ThukMZQYZMOsznh8aszkKitBtsOT8F_njNDogot9YY&__tn
https://www.facebook.com/solidarityfund.md/?__cft__%5b0%5d=AZX4cuwUgXiB0QQ7oyscLoiFPhcWsLpWuPTsBgfsEoqCuitu-y0zOWaJH-0JDlk373xuvXK7cMW7zU2QBP_l47F9UqIYc9uUrD5LFQwYhY1_m9ZyOFiOdkIFpTFce-RTF29qMqhQEho2Q2jGC9vbKRRu5ThukMZQYZMOsznh8aszkKitBtsOT8F_njNDogot9YY&__tn
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În luna noiembrie 2022, Agenția de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud a 
desfășurat șase sesiuni de informare în 
cadrul Concursului pentru 
identificarea, evaluarea și aprobarea 
proiectelor de dezvoltare urbană, 
revitalizare economică și socială a 
orașelor din Regiunea de Dezvoltare 
Nord, propuse spre finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală (FNDRL).  

În cadrul celor cinci sesiuni de informare 
cu prezență fizică, desfășurate de 
specialiștii ADR Sud în municipiul Cahul și 
orașele Ștefan Vodă, Căușeni, Leova și 
Cimișlia, precum și în cadul celei de-a 
șasea sesiuni de informare online, 
organizate pentru toți aplicanții eligibili, au 
participat 26 de reprezentanți ai 
autorităților publice locale din orașul-pol 

de creștere și orașele care au aprobate 
Programe de revitalizare urbană (PRU) 
sau care sunt în proces de elaborare/ 
actualizare a PRU. 

Autoritățile administrației publice locale 
din municipiul Cahul și orașele Cimișlia, 
Leova, Ștefan Vodă și Căușeni au fost 
informate de specialiștii de la Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud despre termenii 
și condițiile de participare la Concursul 
pentru identificarea, evaluarea și 
aprobarea proiectelor de dezvoltare 
urbană, revitalizare economică și socială 
a orașelor, propuse spre finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală. Concursul a fost 
lansat de MIDR în data de 1 noiembrie 

2022, în contextul implementării 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
916/2020 cu privire la aprobarea 
Programului național de dezvoltare a 
orașelor-poli de creștere. Scopul 
Concursului de proiecte este de a susține 
accelerarea dezvoltării socio-economice a 
orașelor, în special a orașelor-poli de 
creștere, capabile să susțină dezvoltarea 
în zonele rurale proxime.  

În prezent, în Regiunea de Dezvoltare 
Sud doar orașul Căușeni dispune de un 
Program de Revitalizare Urbană aprobat, 
iar municipiul Cahul și orașele Cimișlia, 
Cahul, Leova se află în proces de 
elaborare/actualizare a PRU. De 
asemenea, în orașul-pol de creștere 
Cahul este instituționalizată și consolidată 
Unitatea de implementare a proiectelor . 

Sesiuni de informare desfășurate de ADR Sud în cadrul 
Concursului proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare 
economică și socială a orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud 
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 Proiectul Agenţiei Statelor 
Unite pentru Dezvoltare Inter-
naţională (USAID) 
“Competitivitate și Reziliență 
Rurală în Moldova” oferă 
granturi pentru producerea și 
utilizarea energiei regenerabile 
în irigare.  

Apelul este destinat Asociațiilor 
Utilizatorilor de Apă pentru Irigare 
(AUAI). 

Asociațiile Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigare (AUAI) sunt 
încurajate să solicite din partea 
Proiectul Competitivitate și 
Reziliență Rurală în Moldova 
finanțare prin granturi pentru 
producerea și utilizarea energiei 
regenerabile în procesul de 
pompare și distribuție a apei 
pentru irigare. 

Scopul acestui apel de finanțare 
prin grant este pilotarea producerii 
și utilizării energiei regenerabile în 
procesul de pompare și distribuție 
a apei pentru irigare de către 
Asociațiile Utilizatorilor de Apă 
pentru Irigare.  

În acest fel, se va contribui la 
îmbunătățirea securității 
aprovizionării cu energie, 
diversificarea surselor de energie 
utilizate, reducerea impactului 
economic asupra prețului la apa 
pentru irigare cauzat de majorarea 
costurilor la energia electrică și 
reducerea ponderii importurilor de 
resurse de energie fosilă. 

Atingerea acestor obiective va 
contribui la durabilitatea AUAI, la 
obținerea de către producătorii 
agricoli a unor randamente mai 
înalte și, în final, la o creștere a 
vânzărilor și exporturilor acestora, 
contribuind la o dezvoltare 
durabilă a comunităților rurale. 

Suma fiecărui grant nu va depăși 
400 de mii de lei sau 30% din 
valoarea totală a investiției în 
surse regenerabile de energie.  

Totuși, suma finală va depinde de 
activitățile prezentate în cererea 
de solicitare a grantului și de 
rezultatul obținut în urma 
negocierii finale, respectiv suma 
poate fi mai mică sau mai mare 
decât cea specificată mai sus. 

Pentru a fi eligibili, solicitanții 
trebuie să dispună de experiența 
administrării unui sistem 
centralizat de irigare de cel puțin 2 
ani calendaristici de la data 
emiterii solicitării de finanțare.  

Solicitanții pot depune o singură 
cerere per organizație primară. 

Doritorii de a beneficia de aceste 
granturi sunt îndemnați să depună 
solicitările până pe 27 ianuarie. 

Proiectul Competitivitate și 
Reziliență Rurală în Moldova este 
un proiect cu o durată de cinci ani, 
finanțat de USAID.  

Scopul acestuia este de a stimula 
restabilirea durabilă și complexă a 
țării, afectată de criza regională 
cauzată de invazia Ucrainei de 
către Federația Rusă.  

Totodată, se urmărește 
accelerarea dezvoltării economice 
a localităților rurale în Moldova într
-o manieră cuprinzătoare și 
adaptată la schimbările climatice, 
consolidând rezultatele atinse în 
ultimul deceniu cu suportul USAID 
și catalizând creșterea 
competitivității sectoarelor-cheie 
ale economiei.  

Pentru dosarul complet al 
aplicației accesați linkul Google 
Drive. 

USAID oferă granturi pentru producerea și 
utilizarea energiei regenerabile în irigare 

https://drive.google.com/drive/folders/1OxV99YpsH8_jieztjuQg36bMEJhcvhKo?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1OxV99YpsH8_jieztjuQg36bMEJhcvhKo?usp=share_link

