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CADRUL GENERAL 

Secția Monitorizare și Evaluare (SME) – Start activitate 06.07.2020 

 

 Scopul:  

a)Monitorizarea și evaluarea implementării politicii de dezvoltare regională; 

b) Monitorizarea și evaluarea proiectelor implementate de ADR în regiune 

 
Realizări:  

În perioada august – septembrie 2020:  

SME a evaluat 10 proiecte regionale, implementate în perioada 2010-2014 în RDS 

 și elaborate 10 rapoarte de evaluare. 

 
 



  Denumirea proiectului: 

 

 

 

Reparația  podului  peste r. Cogîlnic 

de pe str. Matrosov  și  secțiunea   

de drum adiacentă autostrăzii 

internaționale Chișinău Tarutino-

Odessa din or. Basarabeasca 



Reparația podului peste r. Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de drum adiacentă 

autostrăzii internațional Chișinău Tarutino-Odessa  

din or. Basarabeasca 

Obiective Costuri Descriere 

    - Crearea condiţiilor pentru transportul de tranzit аproape de 

220.000 de locuitori  raionului Basarabeasca, Cimişlia, Hînceşti, 

din  municipiul Chișinău, satul Chok Maidan (Găgăuzia), satul 

Tvardiţa raionul Taraclia care traversează frontieră cu Ucraina prin 

punctul internațional „Basarabeasca Serpnevoe”. 

    - Efectuarea  reparației drumului dintre str. Karl Marx şi Matrosov 

şi podul peste râul  Cogâlnic pe acest sector în oraşul Basarabeasca 

pentru a creşte fluxul de vehicule, care se folosesc de punctul vamal 

"Basarabeasca – Serpnevoe”. 

    - Deschiderea rutei “Piaţa centrală – Sovhoz” pentru 4000 de 

locuitori din partea de sud a oraşului Basarabeasca 

Total - 2 183,6 mii lei  

 

FNDR – 2 089,6 mii lei   

                                      

Contribuție aplicant : 

94,2 mii lei   

Perioada de implementare : 

august 2011 – iulie 2012  
 

Domeniu de interveție : 

Reabilitarea infrastructurii fizice. 
Drumuri Locale și regionale  
 

Beneficiar: Primăria or. 

Basarabeasca 
 



Reparația podului peste r. Cogîlnic de pe str. Matrosov și secțiunea de 

drum adiacentă autostrăzii internațional Chișinău Tarutino-Odessa  

din or. Basarabeasca 

 
 

Produse  finale :  

 

❖ A fost reabilitată porțiunea de 0,320 km și podului peste râul Cogâlnic: 

 

❖ Acces îmbunătățit a transportului de mărfuri și pasageri atât din partea de sud și de nord a țării spre 

punctul vamal Basarabeasca-Serpnevoe; 

 

❖ Acces îmbunătățit spre piața orășenească pentru circa 4000 locuitori , din partea de Sud a orașului. 

 

❖ Redus fluxul de transport prin redirecționare din preajma pieței centrale 

 

❖ Deschisă ruta locală de pasageri ”Piața Centrală – regiunea Sovhoz”  
 



 

 

 

• Impact benefic preponderent pentru locuitorii or. Basarabeasca fiindcă a facilitat 
interconectarea a două regiuni ale orașului, inclusiv prin crearea unei rute noi de 
pasageri.  

• Rezultatele scontate au fost obținute, dar aceasta ar fi atins un nivel mai înalt, dacă 
ar fi fost reabilitată toată porțiunea de drum dintre străzile K. Marx și Gării, - 0,98 
km (nu doar cea de 0,32 km din preajma podului reconstruit).  

• Din cauza condițiilor tehnice prevăzute în proiectul tehnic, a fost așternut un strat 
de asfalt de doar 4 cm, iar faptul că capacitățile instituționale și financiare ale 
beneficiarului sunt reduse, durabilitatea a fost asigurată la un nivel foarte redus, 
ceea ce a dus la degradarea prematură a suprafeței carosabilului drumului renovat. 

• Pentru transportul de tranzit s-a îmbunătățit accesul spre punctul vamal de la 
frontiera cu Ucraina. 

 

 

 

Concluzii 

• Asigurarea  întreținerii în stare adecvată a drumului renovat pentru  durabilitatea 
investiției. 

• Identificarea surselor financiare suficiente renovării întregii porțiuni de drum aflate 
între străzile K.Marx și Gării cu lungimea de 0,98 km  

• Realizarea acțiunilor de rigoare pentru a-i schimba statutul drumului reabilitat din 
drum local, în drum regional. 

Recomandări 



Denumirea proiectului: 

 

 

 

 

 

 

Apă curată pentru     

comunitățile bazinului   

rîului Prut, raionul Cahul 



  Apă curată pentru comunitățile bazinului r. Prut raionul Cahul 

Obiective Costuri Descriere 

- Construirea infrastructurii adecvate şi durabile de 

 alimentare cu apă pentru localităţile Manta si Crihana 

Veche prin extinderea sistemului de alimentare cu apă 

centralizat al or. Cahul şi creşterea gradului de acces al 

populaţiei la aceste servicii. 

 

- Dezvoltarea social-economică si îmbunătăţirea condiţiilor 

de sănătate şi de mediu în regiunea bazinului rîului Prut.  

 

Total – 1 6707,7 mii lei  

 

FNDR – 1 6707,7 mii lei   

                                       

Perioada de implementare : 

februarie 2011 – august 2012  
 

Domeniu de interveție : 

Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare  

Aplicant: Primăria com.Manta 
Beneficiar : localitățile  Manta și 

Crihana Veche 

          

 
 



          Apă curată pentru comunitățile bazinului r. Prut raionul Cahul 

Produse  finale :  

❖ Instalate  3 pompe, cu capacitatea de 150 m3/oră la  Stația de tratare a apei din or. Cahul 

❖ Construite  59,1 km rețele de apeduct, inclusiv : -11,4 km apeduct magistral de la Stația de tratare din 

or. Cahul spre satele Crihana Veche, Pașcani, Manta; 29,3 km în s. Crihana Veche; 8,4 km în Manta, r-l 

Cahul;  

❖ Un sistem nou de apeduct în satul.Crihana Veche și com. Manta - racordat la sistemul centralizat al 

mun. Cahul.  

❖ 9727 de persoane au fost informate. 

❖ 1349 gospodării conectate la sistemul de apeduct sau 63% din obiectivul propus 

❖ 3 instituții publice  

 



 
 

 

• Proiectul dat este relevant și corespunde necesităților grupurilor țintă. El are un 
impact incontestabil asupra atingerii obiectivelor trasate precum și asupra 
îmbunătățirii calității de trai ale locuitorilor. 

•  Construcția apeductului a contribuit la conectarea localităților vizate de proiect la 
sursa sigură de apă – din râul Prut. 

•  În pofida faptului că autoritățile locale au avut drept scop să obțină acces la sursa 
de apă curată pentru locuitorii satelor Manta, Pașcani și Crihana Veche, rata de 
conectare la sistemul nou construit este relativ mică. 

•  În cazul în care există un serviciu calitativ de aprovizionare cu apă potabila, lipsa 
unui sistem de canalizare centralizat influențează negativ asupra mediului ambiant, 
dar și asupra nivelului de sănătate a populației. 

 

 

Concluzii 

• Intensificarea lucrului cu populația pentru a demonstra beneficiile conectării la un 
sistem centralizat de aprovizionare cu apă potabilă, astfel  rata de conectare la 
sistem va crește considerabil. 

 

• Identificarea soluțiilor pentru construcția sistemului centralizat de canalizare și 
epurare a apelor uzate, pentru protejarea mediului ambiant. 

Recomandări 



Denumirea proiectului: 

 

 

 

Reparația capitală a sistemei de 

canalizare, a  stației de pompare în 

orașul.Cimișlia. Construcția unei porțiuni 

de canalizare  sub presiune în or.Cimișlia. 

Sistem de canalizare și apeduct în 

sat.Ecaterinovca r-nul Cimișlia. 

 

 



Reparația capitală a sistemei de canalizare, a stației de pompare în or. Cimișlia. Construcția unei 

porțiuni de canalizare sub presiune în or. Cimișlia. Sistem de canalizare  și apeduct în 

 s. Ecaterinovca,  r-nul Cimișlia 

 

Obiective Costuri Descriere 

-Reparaţia capitală a sistemului de canalizare, 

staţiilor de pompare şi a staţiei de purificare din 

or. Cimişlia.  

Construcţia sistemelor de canalizare, staţiilor de 

pompare şi reconstrucţia sistemelor de 

aprovizionare cu apă a satului Ecaterinovca. 

 

-Racordarea sistemului de canalizare a s. 

Ecaterinovca la sistemul de canalizare a or. 

Cimişlia 

 

Total – 21647,69mii lei  

 

FNDR – 11 691,8  lei   

                                       

Perioada de implementare : 

august 2010 – decembrie 2012  
 

Domeniu de interveție : 

Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare  
 

Beneficiar : Primăria or.Cimislia 

în parteneriat cu primăria 

s.Ecaterinovca 
 



 Reparația capitală a sistemei de canalizare, a stației de pompare în or. Cimișlia. 

Construcția unei porțiuni de canalizare sub presiune în or. Cimișlia. Sistem de 

canalizare și apeduct în s. Ecaterinovca, r-nul Cimișlia 

Produse  finale :  

 

❖ Construcția în satul Ecaterinovca a sistemul autonom  de AAC  cu lungime de 9,57 km  apeduct și 7,41 

km lungime rețea de canalizare - 100 % conform indicatorilor planificați  .  

❖ Din populația s. Ecaterinovca, actualmente sunt conectați 90% - la rețelele de apeduct și 60% la 

rețelele de canalizare.  

❖ La sistemul de canalizare din or. Cimișlia ( construit din sursele FNDR 4,8 km retea de canalizare 

sub presiune  în 2 linii)  

 



 

 

 

• Rezultatele obținute în cadrul proiectului  satisfac parțial necesitățile vitale ale 
tuturor grupurilor țintă, iar proiectul implementat a produs parțial schimbări de care 
să beneficieze 14 123 locuitori ai or. Cimișlia. 

•  Deși inițial a fost ideea de a crea un sistem centralizat de canalizare și epurare care 
va deservi locuitorii or. Cimișlia și s. Ecaterinovca, cert este că acest obiectiv a fost 
atins doar parțial. Însă această situație a impulsionat eforturile părților beneficiare 
să-și creeze propriile sisteme de sanitație, iar în exemplul s. Ecaterinovca fiind 
vădite semne de regionalizare a serviciilor de sanitație. 

• Pentru or. Cimișlia, prin construcția sistemului de canalizare și reabilitarea Stației 
de epurare a apelor reziduale s-a realizat parțial obiectivul propus. 

• Pentru s. Ecaterinovca este de menționat faptul că după conectarea localității Valea 
Perjei este necesară ajustarea tarifelor care vor acoperi cheltuielile și va permite 
dezvoltarea serviciului dat.  

 

 

 

Concluzii 

• Asigurarea funcționalității calitative și constante a serviciului orășenesc și cel din 
s. Ecaterinovca de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare. 

 

• Identificarea soluțiilor pentru extinderea rețelelor de canalizare orășenești, 
evacuând și purificând apele uzate conform normelor și standardelor stabilite, ceea 
ce va duce la ridicare nivelului de protejare a mediului ambiant. 

Recomandări 



 Denumirea proiectului: 

 

 

 
 

Amenajarea drumului de acces 

spre casa Muzeu A.Mateevici din 

s. Zaim, r-nul Căușeni 

 



Amenajarea drumului de acces spre Casa Muzeu A. Mateevici din s. Zaim 

 

Obiective Costuri Descriere 

-Oferirea oportunităţilor reale de înscriere a Regiunii de Dezvolatre 

Sud în circuitul turistic naţional şi internaţional prin construcţia 

drumului de acces spre Casa Muzeu Alexei Mateevici din satul Zaim, 

raionul Căuşeni. 

-Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre Casa 

Muzeu „Alexei Mateevici” din satul Zaim prin construcţia a 330 metri 

de drum, amenajarea unei parcări auto. 

- Crearea oportunităţilor reale pentru consolidarea parteneriatului 

şi  dezvoltarea potenţialului turistic în regiunea de dezvoltare  sud prin 

organizarea acţiunilor de promovare a valorilor spirituale. 

 
 

Total – 1985,7 mii lei  

 

FNDR – 1800,00 mii 

lei 

  

Contribuția aplicant-

185,7 mii lei 

Perioada de implementare : 

martie 2013 – iulie  2013  
 

Domeniu de interveție :  

Sporirea atractivității turistice 
 

Beneficiar : Primăria s.Zaim 

 



           Amenajarea drumului de acces spre Casa Muzeu A. Mateevici 

 din s. Zaim, r-nul Căușeni 

Produse  finale :  

❖ construcţia porţiunii de drum de 0,33 km,  4561 locuitorii ai comunei Zaim au obținut acces 

îmbunătățit atît spre casa muzeu cît și Spre Biserica Sf Arhanghel Mihail și Gavril. 

❖ Au fost create 5 locuri noi de muncă în cadrul casei Muzeu Alexei Mateevici  

❖ 13215 locuitori ai satelor Sălcuța, Taraclia, or. Căinari au  acces pentru vizitarea Casei muzeu, precum 

și turiștii din alte regiuni ai Republicii Moldova și din străinătate.  

❖ 1500 personalități de cultură care participă la evenimentele culturale ce se desfășoară la Zaim  

❖ antreprenorii din regiune au oportunitatea de a iniția afaceri în domeniul turismului  

❖ Casa-Muzeu inclusă în majoritatea traseelor turistice Naționale 

 



 

 

 

• Impactul este unul vădit în creșterea competitivității culturale și sporirea 
atractivității regiunii. 

• Implementarea proiectului și obținerea rezultatelor au evidențiat într-o manieră 
elocventă importanța promovării valorilor culturale a întregii Regiuni Sud, atât la 
nivel local cât și la nivel național.   

•  Porțiunea de drum de 330 m actualmente soluționează multe probleme de ordin 
social ale grupurilor țintă.  

• Primăria s. Zaim asigură durabilitatea precum și se implicată în dezvoltarea și 
promovarea traseului turistic și a activităților culturale din localitate.  

• Proiectul contribuie la promovarea valorilor culturale a națiunii și sporirea 
atractivității turistice prin punerea în valoare a patrimoniului cultural.  

• Crearea parteneriatelor culturale au favorizat preluarea experiențelor și bunelor 
practici de către alte localități ceea ce va populariza valorile spirituale ale 
neamului. 

 

 

 

Concluzii 

• Identificarea surselor financiare necesare pentru întreținerea și reparația la 
necesitate a drumului construit. 

• Întreținerea terenului adiacent drumului din preajma gospodăriilor sale într-o stare 
adecvată, cu implicarea gospodăriilor casnice în procesul dat. 

• Promovarea responsabilității localnicilor pentru amenajarea și întreținerea părților 
laterale ale drumului de acces.  

Recomandări 



 Denumirea proiectului: 

 

 

 Construcția drumului de acces  

Dimitrova-Acui  

raionul Cantemir 



Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui, raionul Cantemir 

Obiective Costuri Descriere 

-Asigurarea  accesului  locuitorilor  comunelor Cîietu şi 

Baimaclia  spre centrul raional Cantemir  prin  construirea  

unui  drum  cu  lungimea  de  4,5  km între  satele  

Dimitrova  şi  Acui. 

- Construcția drumului de acces Dimitrova – Acui  . 

- Consolidarea capacităţilor umane la dezvoltarea 

infrastructurii comunei. 

-Asigurarea accesului liber al locuitorilor UTA Găgăuzia 

către  drumul naţional Cantemir cu perspectiva ieşirii la 

Romănia prin punctul de trecere Cantemir-Fălciu. 
 

Total – 1 5306,7 mii lei  

 

FNDR – 1 5306,7 mii 

lei   

                                       

Perioada de implementare : 

martie 2012 – iunie  2013  
 

Domeniu de interveție : Drumuri 

Regionale și Locale 
 

Beneficiar : Primăria com.Cîietu 

 



Construcția drumului de acces Dimitrova-Acui, raionul Cantemir 

 

Produse  finale :  

❖ Construcţia porţiunii de drum de 4,5  km 

❖  acces îmbunătățit a 3200 locuitorilor ai comunelor Cîietu și Baimaclia, precum și localităților aferente 

din UTA Găgăuzia atât spre or. Cantemir cu ieșire spre frontiera cu România, cât și spre or. Bolgrad, 

Ucraina. 

 
❖ reducerea distanței parcursă spre centrul raional  de la 190 km la 40 km 

 

❖  2 agenți economici mari care desfășoară activitate economică, agricolă în teritoriu au obținut acces la o 

insfrastructură rutieră îmbunătățită  

 

 

 



 

 

 

•  Importanța proiectul este incontestabilă, locuitorii satelor Cîietu, Dimitrova și 
Acui, au fost scoși din ”blocajul” economic și social format de ani de zile. 
Implementarea proiectului  a influențat direct bunăstarea și nivelul de trai ai 
locuitorilor prin crearea dreptului la libera circulație, dreptul la asistența medicală 
primară și dreptul la informație. 

•  Rezultatele propuse în cererea de finanțare au fost obținute, dar ținînd cont că în  
proiectul tehnic nu au fost prevăzute lucrări de construcție a sitemei de captare și 
evacuare a apelor pluviale, lipsa acestora poate provoca deteriorarea drumului 
construit.  

•  Pentru 3200 locuitori ai comunelor Cîietu și Baimaclia și 15000 locuitori ai UTA 
Găgăuzia a fost îmbunătățit accesul atât spre centru raional Cantemir cât și spre 
punctul vamal Cantemir-Falciu spre România. 

 
 

 

Concluzii 

 

 

• Asigurarea  întreținerii în stare adecvată a drumului renovat pentru  durabilitatea 
investiției. 

• Intervenirea cu diferite  tipuri de lucrări de protejare înainte de apariția 
defecțiunilor. 

• Menținerea rețelei rutiere în stare permanentă de curățenie, ordine și aspect estetic. 

 

 

 

 

 

 

Recomandări 



 Denumirea proiectului: 

 

 

  

Construcția drumului de acces 

Codreni Sagaidacul-Nou,  

raionul Cimișlia 



Construcția drumului Codreni-Sagaidacul Nou, raionul Cimișlia 

Obiective Costuri Descriere 

-Crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea social-economică 

a localităţilor dezavantajate în RDS. 
-Creşterea calităţii infrastructurii rutiere pentru localităţile din 

raioanele Cimişlia şi Basarabeasca, prin conectarea directă a 

drumului L580 la traseul naţional M3;  

- Îmbunătăţirea accesibilităţii călătorilor şi mărfurilor spre şi din 

13 sate din raioanele Cimişlia (Codreni, Sagaidacul Nou, 

Sagaidac, Suric, Zloţi, Satul Nou, Selemet, Mihailovca, Batîr, 

Troiţcoe) şi Basarabeasca (Ivanovca, Iserlia, Sadaclia) spre 

drumul naţional M3 (inclusiv spre mun.Chişinău). 

 

Total – 22648,9 mii lei  

 

FNDR – 21731,8 mii lei 

 

Contribuția aplicant:  

917,1 mii lei 

                                       

Perioada de implementare : 

martie 2013 – septembrie 2013  
 

Domeniu de interveție : Drumuri 

Regionale și Locale 
 

Beneficiar : Consiliul Raional 
Cimișlia 

 



Construcția drumului Codreni-Sagaidacul Nou 
 

Produse  finale :  

❖ construcţia drumului de 4,84 km, 

❖  acces îmbunătățit pentru locuitorii a 10 sate din r-nul Cimișlia, cît și a 3 sate din r. Basarabeasca (cca 

27 330 persoane) au obținut între ele și către traseul național M3.  

❖  distanța către Chișinău redusă de la 94 km la 41 km; pentru locuitorii s. Satul Nou – de la 87 km la 45 

km; pentru locuitorii s. Selemet – de la 81 km la 54 km; pentru locuitorii s. Iserlia – de la 86 km la 62 

km.  

❖  a sporit considerabil traficul transportului pe porțiunea dată de drum. 

❖  rute zilnice noi: Codreni-Chișinău; Selemet-Satul Nou - Mihailovca - Chișinău; Troițcoe-Chișinău. 

 

 

 

 



 

 

 

•  Impactul social-economic pentru localitățile din aria de intervenție este major. Ca 
rezultat a fost asigurat accesul localităților vizate de proiect la drumul național 
expres M3 și invers.  

• Beneficiarii finali au redus cheltuielile suplimentare semnificative pentru accesul la 
serviciile sociale și administrative, precum și la piețele de desfacere prin utilizarea 
unui drum scurt, sigur și de calitate. 

•  Impactul a căpătat o valoare adugată din moment ce acest drum a devenit drum 
regional fiind parte a traseului G122 aflat în reconstrucție capitală. 

•  Un plus mare în atingerea obiectivelor la o scară largă este și faptul că, în prezent 
sunt desfășurate lucrările de reconstrucție a unei porțiuni de pe drumul regional G 
122, tronsonul Sagaidacul Nou - Mihailovca, care se va conecta la porțiunea de 
drum deja construit prin proiectul evaluat. 

 

 

 

Concluzii 

• Monitorizarea continuă a stării fizice a drumului și întreținerii în stare adecvată a 
acestuia. 

•  Atenționarea locatarilor gospodăriilor casnice, care au acces direct la carosabil, să 
întrețină într-o stare adecvată terenul adiacent drumului din preajma gospodăriilor 
sale. 

Recomandări 



    Denumirea proiectului: 

 

 

  

Turismul sportiv în 

promovarea imaginii în 

regiune în orașul Căușeni. 



Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii  în or. Căușeni 

Obiective Costuri Descriere 

-Consolidarea şi intensificarea cooperării regionale în domeniul 

turismului sportiv prin edificarea Centrului de Tineret şi Sport în or. 

Căuşeni şi punerea în valoare a obiectivelor turismului sportiv. 

-Îmbunătăţirea infrastructurii regionale pentru dezvoltarea  

turismului sportiv prin edificarea Centrului de tineret şi sport 

Căuşeni  
-Punerea în valoare a patrimoniului existent în regiune pentru 

practicarea şi dezvoltarea turismului sportiv; 
-Promovarea imaginii regiunii sud favorabile pentru practicarea şi 

dezvoltarea turismului sportiv  

Total – 43652,6 mii lei  

 

FNDR – 32305,6 mii lei 

 

Contribuția aplicant: 

11347,00 mii lei   

                                       

Perioada de implementare : 

decembrie 2010 – decembrie 
2013  
 

Domeniu de interveție : Sporirea 

atractivității turistice 
 

Beneficiar : Consiliul Raional 
Căușeni 

 



Turismul sportiv în promovarea imaginii regiunii  în or.Căușeni 
 

Produse  finale :  

❖  construcția  Centrului de tineret și Sport pe o suprafață de 4636 m2; 

❖  5 săli sportive funcționale care sigură condiții funcționale pentru cantonamente a sportivilor de 

performanță, și pentru practicarea sportului curativ.  

❖  1 sală de conferințe multifuncțională. 

❖  traseu  turistic sportiv   în circuitul turistic sportiv național și chiar internațional. 

❖  56 locuri de muncă (1 director, 30 antrenori, 25 personal auxiliar)  

❖  Crearea a 11 probe sportive în care sunt antrenați 820 de copii. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•  Este una din cele mai majore schimbări calitative și potrivite din ultimul timp în 
or. Căușeni realizate din surse FNDR fiind asigurate condiţii optime pentru 
promovarea modului sănătos viață, dezvoltarea sportului de performanță și a 
turismului sportiv –fiins obiectiv al proiectului a fost atins pe deplin 

• Prin construcția edificiului au fost create oportunități de găzduire a competițiilor 
regionale , naționale și internaționale, și educarea sportivilor de performanță pentru 
loturile naționale. 

• Ca urmare a implementării proiectului tineretul are posibilitate să-și manifeste și 
să-și dezvolte capacitățile sportive, fără ca să părăsească casa părintească.  

• Este promovată imaginea regiunii prin reclamarea obiectivelor turistice și sportive. 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

• Identificarea mijloacelor financiare pentru dotarea probelor ”Baschet”, ”Hambal”, 
după caz și alte probe, cu inventar acreditat de federațiile internaționale de profil, 
fapt ce va contribui la desfășurarea competițiilor internaționale în incinta Centrului 
Sportiv, respectiv generând venituri suplimentare la nivelul complexului și a 
regiunii în general. 

•  Îmbunătățirea planului de durabilitate pentru edificiul construit. 

Recomandări 



    Denumirea proiectului: 

 

 

  

Reconstrucția drumului 

Sagaidac-Porumbrei-M3 



Reconstrucția drumului Sagaidac-Porumbrei-M3 

Obiective Costuri Descriere 

-Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport în satele 

Sagaidac,Batîr,Mihailovca,Selemet,Satul Nou,Suric,Codreni 

 

-Reconstrucţia drumului Sagaidac-Porumbrei cu lungimea de 3,043 

km-  M3 Chişinău-Cimişlia-Vulcăneşti-Giugiuleşti-frontieră cu 

România (variantă asfaltată),r-l Cimişlia 

 

-Îmbunătățirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei din zonă. 
-Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local; 
-Desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale. 

 

Total – 16247,8 mii lei  

 

FNDR – 16247,8  mii 

lei   

                                       

Perioada de implementare : 

septembrie  2013 – decembrie 
2014  
 

Domeniu de interveție : 

Reabilitarea infrastructurii fizice 
 

Beneficiar : Primăria s.Sagaidac 

 



Reconstrucția drumului Sagaidac-Porumbrei-M3 
 

Produse  finale :  

❖  construcția drumului de 2,69 km,  

❖ circa 15 mii locuitorii din 7 sate din r. Cimișlia 

❖ 62 de antreprenori și 1680 proprietari de automobile beneficiază de un drum calitativ  

❖ distanța și timpul  redus pentru transportul interurban și transportul național a ajunge la Chișinău,  

❖ a fost asigurat accesul operativ a autospecialelor și deplasarea acestora în termeni optimi către 

populația acestor localități, transportarea elevilor la instituțiile d circumscripție, asigurând creșterea 

nivelului de trai, siguranța vieții , integrității și sănătății acestora 

❖  a sporit considerabil traficul transportului pe porțiunea dată de drum.  

 

 

 

 



 

 

•  Proiectul are un impact major pentru comunitățile din Regiunea de Dezvoltare Sud 
fiindcă a facilitat accesul direct la traseul național M3 Chișinău-Cimișlia-
Vulcănești-Giurgiulești, frontieră cu România. 

• Implementarea cu succes a acestui proiect a oferit posibilitatea 
dezvoltării  infrastructurii de transport în regiunea vizată pentru accesibilitatea 
călătorilor şi mărfurilor transportate, crearea condițiilor pentru creșterea economică 
și creșterea securității rutiere. 

• Beneficiarii finali au redus cheltuielile suplimentare pentru întreținerea 
transportului, au obținut acces rapid la serviciile sociale și administrative, precum 
și la piețele de desfacere prin utilizarea unui drum de calitate.  

Concluzii 

 

• Oferirea  suportului necesar pentru intervențiile și acțiunile necesare în scopul 
asigurării durabilității investiției. 

• Întreținerea terenului adiacent drumului din preajma gospodăriilor într-o stare 
adecvată, cu implicarea gospodăriilor casnice în procesul dat. 

• Monitorizarea utilizării drumului conform normelor și cerințelor proiectului 
implementat. 

 

 

 

 

Recomandări 



    Denumirea proiectului: 

 

 

  

Construcția drumului local 

Sarățica Nouă-Tomaiul Nou, 

r-nul Leova 

 



Construcția drumului local Sărățica Nouă -Tomaiul Nou, raionul Leova 
 

Obiective Costuri Descriere 

- Modernizarea infrastructurii de acces raional în 

comunele Sărăţica  Nouă -Tomaiul Nou. 

 

- Construcţia drumului local Sărăţica Nouă-Tomaiul 

Nou. 

 

- Soluționarea problemelor ce țin de infrastructura 

rutieră pentru comunele Sărățica Nouă și Tomaiul 

Nou. 

 
 

Total – 9856,9 mii lei  

 

FNDR – 9816,1 mii lei  

  

Contribuția aplicant: 

40,8 mii lei 

                                       

Perioada de implementare : 

aprilie 2014 – noiembrie 2014  
 

Domeniu de interveție : Drumuri 

Regionale și Locale 

 
Aplicant: Consiliul Raional Leova 
 

Beneficiar : Sărățica-Nouă-

Tomaiul Nou 
 



Construcția drumului local Sărățica Nouă -Tomaiul Nou, raionul Leova 

 

Produse  finale :  

❖ Drum nou de 3,7 km, între satele Cîmpul Lung și Sărățica Veche. 

❖ Transportarea rapidă și în siguranță a elevilor din com. Tomaiul Nou la gimnaziul    

     din  Sărățica Nouă. 

❖ Distanța de deplasare din Tomaiul Nou spre Sărațica Nouă a fost redusă de la 29 km pînă la 3,7 km 

❖ A fost redus timpul de deplasare de la 40 minute la 10 minute  din Sărațica Veche (comuna Tomaiul 

Nou) spre Sărățica Nouă 

 

 

 

 

 



 
 
 

• Impactul scontat al proiectului a fost atins și anume a fost asigurat accesul 
localităților vizate de proiect la drumul republican R34: Hînceşti – Leova – Cahul – 
Giurgiulești. Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți condiţiile social-economice a 
localităților vizate de proiect, este nevoie de mai multe intervenții. 

 

•  Rezultatele obținute au impact major asupra instituțiilor publice, agenților 
economici, populației nu doar a celor 2 comune beneficiare directe, dar și a 
beneficiarilor din mai multe localități. Astfel, construcția drumului Sărațica Nouă - 
Tomaiul Nou a îmbunătățit accesul la drumul național R34 – Hînceşti  – Leova – 
Cahul – Giurgiulești.  

 

 

 

 

Concluzii 

• Crearea condițiilor pentru protejarea suprafeței carosabile a drumului de 
traversarea acestuia de către tehnica cu tonaj mare, inclusiv prin instalarea 
indicatoarelor privind limitarea accesului la drum a tehnicii respective. 

• Monitorizarea și întreținerea într-o stare adecvată a părții carosabile, 
acostamentelor, precum și rigolilor de scurgere a apelor pluviale. 

• Identificarea mijloace financiare necesare pentru procurarea și plantarea arborilor 
și arbuștilor care vor proteja acostamentele drumului de deteriorare. 

Recomandări 



    Denumirea proiectului: 

 

 

 
 

Reabilitarea infrastructuri drumului 

în s. Carahasani – oportunități sporite 

pentru dezvoltarea economică pentru 

zona de Sud a Republicii Moldova 

 ( Ștefan Vodă ) 



Reabilitarea infrastructuri drumului în s. Carahasani – oportunități sporite pentru dezvoltarea 

economică pentru zona de Sud a Republicii Moldova ( Ștefan Vodă ) 

 

Obiective Costuri Descriere 

- Dezvoltarea social economică a zonei de Sud a Republicii 

Moldova. Acest obiectiv poate fi realizat prin renovarea unui 

segment important al infrastructurii, drumul spre s. Carahasani.  

- realizarea lucrărilor fizice de renovare a drumului spre s. 

Carahasani,  

- crearea infrastructurii viabile pentru asigurarea accesului la piața 

agricolă din Carahasani și a transportului rutieri la vinăria 

Carahasani, 

- asigurarea locuitorilor s. Antonești  la drumul național R -30 

Chișinău – Ștefan Vodă   

- includerea vinăriei Carahasani în drumul vinului și în rețeaua 

turistică națională întru fortificarea potențialului turistic din 

regiune 

 
 

Total –  13 108, 9  mii lei  

 

FNDR –13 074 ,6 mii lei  

  

Contribuția aplicant: 

 34, 3 mii lei 

                                       

Perioada de implementare : iunie 

2014 – aprilie 2015  
 

Domeniu de interveție : Drumuri 

Regionale și Locale 

 
Aplicant: Primăria s.Carahasani 
 

Beneficiar : r.Ștefan Vodă, 

loc.Carahasani și Antonești 

 



Reabilitarea infrastructuri drumului în s. Carahasani – oportunități sporite 

pentru dezvoltarea economică pentru zona de Sud a Republicii Moldova  

( Ștefan Vodă ) 

  

Produse  finale :  

❖  construcția drumului nou de 3,18 km, care unește satele Carahasani și Antonești între ele.  

❖  5721 persoane au primit acces îmbunătățit la drum. 

❖  650 autoturisme care traversează acest drum, atât pe timp de noapte și zi. 

❖  2 localități au acces direct către drumul R-30. 

   

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

• A fost atins obiectivul de  îmbunătăţire a calității infrastructurii de transport, 
accesibilitatea călătorilor şi mărfurilor transportate, creşterea atractivităţii turistice 
din zonă şi crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea social-economică atât în 
localitățile partenere în cadrul proiectului cât și în RDS.  

•  Drumul nou construit facilitează impulsionarea activităților economice din 
regiune. Agenții economici care doresc să-și comercializeze marfa la piețele 
agricole din regiune au obținut o legătură terestră nouă și oportună. 

•  Conform cererii de finanțare proiectul conținea 2 volume a documentației tehnice, 
în unul din ele se conținea soluții tehnice pentru reconstrucția drumului din 
s.Antonești cu conectarea la drumul național R30. Cu toate că partenerul principal 
al aplicantului a fost APL Antonești, proiectul s-a limitat doar la porțiunea de drum 
dintre Carahasani și Antonești, astfel reducând din impactul scontat. 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzii 

● Atenționarea  proprietarilor terenurilor agricole din imediată apropiere a 

drumului să întrețină acest drum într-o stare adecvată atunci cînd utilizează 

mecanisme sau utilaje de capacitate grea. 

● Monitorizarea și întreținerea într-o stare adecvată partea carosabilă, 

acostamentele, precum și rigolile de scurgere a apelor pluviale. 
● Identificarea mijloace financiare necesare pentru procurarea și sădirea arborilor 

și arbuștilor care vor proteja acostamentele drumului de deteriorare., 
● Identificarea în comun cu APL Antonești a surselor necesare pentru 

reconstrucția porțiunii de drum Antonești – drumul național R30; 

Recomandări 


