
Nota informativă pentru proiectul 

„Îmbun ătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, 
Romanovca și Cupcui din raionul Leova” 

La etapa iniţială de completare a cererii de finanţare în anul 2015, au fost incluse doar 
reţelele de apeduct incluse în etapa I, cu o lungime de 12,1 km, deoarece în cererea de finanţare 
sa solicitat prezenţa documentaţiei de proiect elaborată, iar primăria la acel moment nu dispunea 
de documentaţie tehnică elaborată şi avizată pentru toată localitatea. 

La data de 26 mai 2017 către Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a fost expediată o 
scrisoare din partea primăriei or. Iargara cu referire la implementarea proiectului „Îmbunătățirea 
serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul 
Leova” cu finanţare din fondurile UE , co-finanţator Agenţia de Cooperare Internaţională a 
Germaniei (GIZ). Unde s-a solicitat ca pentru proiectarea reţelelor interioare de apeduct din 
cadrul acestui proiect, să fie incluse proiectarea reţelelor interioare de apeduct pentru toată 
localitatea Iargara. 

În perioada februarie – mai 2017 reprezentanţii GIZ, ADR Sud şi APL au participat la 
procesul de elaborare a caietelor de sarcini pentru re-proiectarea reţelelor interioare de apeduct în 
conformitate cu cerinţele proiectelor Uniunii Europene. 

Conform schemei de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din raionul Leova, 
inclusă în Studiul de Fezabilitate pentru serviciile de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare  în 
raionul Leova, elaborată cu suportul GIZ în anul 2014-2015, de la reţelele interioare din or. 
Iargara au puncte de conexiune trei apeducte magistrale: 

- Apeduct magistral Iargara-Borogani, cu conectarea satului Meșeni. 
- Apeduct magistral Iargara - Băiuș, cu conectarea satului Cociulia Nouă.  
- Apeduct magistral Iargara-Tigheci, cu conectarea satului Cuporani. 

  
Din acest motiv, în timpul vizitelor au fost solicitate de la experţii GIZ estimarea 

lungimilor reţelelor de apeduct pe toată localitatea, cu posibilitatea de conectare la aceste trei 
apeducte magistrale. În rezultat sa ajuns la o lungime totală de aproximativ 31,9 km. 

De asemenea, de menţionat faptul că localităţile Borogani, Meşeni, Tigheci, Cuporani, 
Băiuş, Cociulia Nouă sunt recent incluse în activităţile proiectului pilot „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale de alimentare cu apă din raionul Leova” şi sunt la etapa de aprobare a 
planurilor locale de dezvoltare a serviciului Aprovizionare cu Apă şi Canalizare, elaborate cu 
suportul GIZ. În ceea ce priveşte serviciul de aprovizionare cu apă şi modalitatea acestuia, este 
aceeaşi – regionalizarea serviciului, utilizarea apei potabile transportată prin intermediul 
apeductului magistral Leova – Iargara, astfel se respectă principiile proiectului Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova şi Raionul Leova. 

Împărţirea localităţii Iargara la etapa de proiectare a reţelelor interioare în două părţi nu 
permite efectuarea unui calcul hidraulic complet şi în acelaşi timp foarte complex, iar acesta la 
rîndul său pune în pericol major nu doar aprovizionarea cu apă a localităţilor Iargara, dar şi a 
localităţilor învecinate: Borogani, Meşeni, Tigheci, Cuporani, Băiuş, Cociulia Nouă. Iar o 



eventuală greşeală în calcule sau neînţelegeri între autorii de proiecte la diferite etape ar pune în 
pericol aprovizionarea cu apă a populaţiei de peste 13 400 locuitori, ne mai vorbind de 
învestiţiile financiare majore care se efectuiază din fondurile Uniunii Europene, Fondul Ecologic 
Naţional, Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi contribuţiile cetăţenilor.   

Mijloacele financiare care vor depăşi cheltuielile planificate în bugetul proiectului, 
primăria or. Iargara garantează că va identifica posibilităţi de a le aloca din bugetul local, 
contribuţia cetăţenilor, fonduri şi granturi disponibile. 

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a transmis către Agenţia de Cooperare 
Internaţională a Germaniei (GIZ) o scrisoare în care susţine iniţiativa primăriei or. Iargara de a 
include proiectarea reţelelor interioare de apeduct pentru toată localitatea. La care Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a informat Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud şi primăria or. Iargara, că în baza unei 
simple scrisori nu poate aproba extinderea proiectului.  

La data de 31 mai 2017 a fost organizată o şedinţă cu reprezentanţii Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud şi Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în rezultatul discuţiilor sa decis ca solicitarea 
parvenită de la primăria or. Iargara să fie inclusă pentru discuţii în cadrul şedinţei Consiliul 
Regional de Dezvoltare.  
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