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Proiecte din DUP 2017-2020 aprobate spre finanțare 

 În conformitate cu Documentul Unic de Program pentru 

anii 2017-2020 aprobat în Hotărîrea Guvernului nr.203 

din 29.03.2017, sunt stabilite 52 de proiecte noi 

prioritare în domeniul dezvoltării regionale pentru 3 ani 

și 10 proiecte trecătoare din Documentul Unic de 

Program pentru anii 2013-2015. 

 Valoarea totală a proiectelor noi este de 1.333,88 mil. lei 

 12 dintre proiectele incluse în DUP 2017-2020 sunt 

aplicate din RDS.  

 

 

 



Proiecte din DUP 2017-2020 aprobate spre finanțare 

pentru anul 2017 

 Conform deciziei CNCDR Nr. 3/17 din 27 martie 2017 au 

fost aprobate 39 proiecte spre finanțare pentru anul 2017. 

 6 dintre proiectele aprobate spre finanțare sunt pentru RDS 

(1 proiect trecător, 5 proiecte noi cu finanțare din FNDR) 

 Conform deciziei CNCDR Nr. 4/17 din 27 martie 2017 a 

fost acceptat suma de 16 000, 00 mii lei, pentru 

implementarea proiectului " Construcţia apeductului 

magistral Leova-Iargara„ cu redistribuirea lor pînă la finele 

anului 2018. 



Proiecte aprobate spre finanțare pentru anul 2017 

(repartizarea pe domenii) 
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Proiecte aprobate spre finanțare din FNDR pentru anul 2017 

Nr. Denumirea proiectului 

Costul total 

al 

proiectului, 

mii lei 

Aprobat 

din FNDR 

Aprobat din 

FNDR p/u 

2017, mii lei 

Valorificat 

în 8 luni, 

mii lei 

Grad de 

valorificare

% 

1 
Reabilitarea și modernizarea 

drumului de importanță regională - 

str. V. Spirin din or. Cahul 

37 041,41 37 041,41 10 000,00 5 357,93 53,58 

2 

Construcția drumului intercomunitar 

L509 Feștelița-Marianca de Jos-

Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii 

cu drumul național R 30 Chișinău-

Căușeni-frontiera cu Ucraina 

23 200,00 23 000,00 10 000,00 9 935,62 99,36 

3 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

prin conectarea localităților și a 

drumurilorlocale la rețeaua de 

drumuri naționale 

45 066,00 45 066,00 4 682,38 463,11 9,89 

4 

Construcția sistemului de canalizare 

în sectorul Valul lui Tarian și 

modernizarea stației de epurare din 

or.Căușeni  

64 279,03 40 000,00 5 000,00 1 579,79 31,60 

5 

Dezvoltarea durabilă a parcului 

industrial Cahul ca structură de 

sprijinire a afacerilor de importanță 

regională 

20 861,69 20 000,00 1 332,49 0,00 0,00 

6 

Reabilitarea termică a cladirii IMSP 

”Spitalul raional Cantemir (bloc 

chirurgical)” 

15 062,22 14 744,22 5 000,00 0,00 0,00 

Total General 205 510,35 179 851,63 36 014,87 17 336,45 48,14 



Proiecte aprobate finanțate prin intermediul GIZ 

pentru anul 2017 

Nr. Denumirea proiectului 

Costul total al 

proiectului, 

mii lei 

Alocat GIZ 

Valorificat 

în 8 luni, mii 

lei 

Grad de 

valorificare 

% 

Proiecte finalizate finanțate prin intermediul GIZ  

1 
Construcția Sistemului de canalizare în satul 

Roşu, r. Cahul 
16040,52 16040,52 16040,52 100 

2 
Reabilitarea staţiei de tratare a apei din 

Cahul (GIZ) 
10811,49 10811,49 10811,49 100 

Total  26852,01 26852,01 26852,01 100 

Proiecte noi finanțate prin intermediul GIZ  

3 
Construcția apeductului magistral Leova - 

Iargara 
74 752,86 2 613,07 671,06 3,50 

4 

Conectarea caselor individuale de locuit la 

sistemul centralizat de canalizare în sat. 

Roșu, r – nul Cahul 

4 500,00 1 916,18 0,00 0,00 

5 

Apeductul magistral Cahul – Lebedenco – 

Pelinei – Găvănoasa - Vulcăneşti (satele) - 

Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a 

satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, 

Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și 

Nicolaevca 

6 700,26 3 194,06 0,00 0,00 

Total  85 953,12 7 273,31   671,06 3,50 



Acțiuni întreprinse în vederea implementării proiectelor 

aprobate. 

 Analiza documentației tehnice existente pentru proiectele 

aprobate 

 Actualizarea devizelor de cheltuieli în vederea stabilirii 

costurilor estimative corecte ale proiectelor aprobate 

 Elaborarea bugetelor proiectelor aprobate. 

 Elaborarea planurilor de implementarea și a planului de 

finanțare a proiectelor 

 Elaborarea contractelor de finanţare 

 Pregătirea caietelor de sarcini și a documentelor de licitație. 

 Lansarea și desfășurarea a 12 proceduri de licitații publice 

pentru lucrări (5 proiecte din FNDR şi 1 proiect GIZ) și 9 

proceduri de licitații pentru servicii de supraveghere tehnică 

(5 proiecte noi din FNDR) . 

 Contractarea lucrărilor. 

 



Proiect: “Reabilitarea și modernizarea drumului de  

importanță regională – str.V. Spirin din or. Cahul” 

Scopul proiectului: eficientizarea transportului de mărfuri şi călători în regiunea 

de Sud a Republicii Moldova prin îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. 

Costul total al proiectului:    37 041,41 mii lei 

Utilizat în 2014-2016               25 250,68 mii lei 

Alocat 2017 (FNDR):               10 000,00 mii lei 

Valorificat 2017:                         5 357,93 mii lei (53,6%) 

 

Rezultate obținute: 

- Au fost executate îmbrăcămintea din criblură anrobată la drumurile laterale pe 

o suprafața de - 478 m2. 

- Au fost  amenajate platformele la 2 stații de autobus; 

- Au fost  reamenajate căminele pentru evacuarea apelor pluviale total  - 212 buc. 

- Au fost montate 4389 m. l. de bordură la partea carosabilă 

- Au fost montate 2000 m. l. de bordură la trotuare;  

- Au fost executate aşternerea stratului de uzură din asfalt la partea carosabilă cu 

o suprafață de 20000 m2. 

 

 

 

 



Proiect: “Reabilitarea și modernizarea drumului de 

importanță regională – str.V. Spirin din or. Cahul” 



Proiect: ” Construcția drumului intercomunitar Feștelița-

Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu 

drumul național R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina” 

 

 

Scopul proiectului: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport regionale, 

asigurarea conexiunii cu rețeaua de transport națională şi internațională și a accesului 

beneficiarilor la servicii și utilități publice calitative. 

Costul total al proiectului: 19 163,80 mii lei 

Alocat în 2017 (FNDR):       10 000,00 mii lei; 

Valorificat:                              9 935,62 mii lei. (99,4%) 

Rezultate obținute: 

- a fost desfăşurată licitația publică pentru  achiziționarea lucrărilor.  

- a fost semnat contractul de antrepriză. Valoarea contractului  19 163,80 mii lei.  

- a fost contractat serviciile de supraveghere tehnică. 

- construcţia unui sector de drum cu o lungime de 3,86 km dintre care: 

 a) 0,35 km cu îmbrăcăminte asfaltică în s. Feşteliţa  

 b) 1,62 km cu imbracaminte asfaltica în s. Marianca de Jos 

 c) 1,9 km din macadam (pietris) 

În prezent practic toate lucrările planificate în proiect sunt în proces de realizare de 

către operatorul economic, urmează stabilirea datei recepţie la terminarea lucrărilor. 

 



Proiect: ” Construcția drumului intercomunitar Feștelița-

Marianca de Jos-Ștefan Vodă și asigurarea conexiunii cu 

drumul național R30 Chișinău-Căușeni-frontiera cu Ucraina” 

 



Proiect: „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 

conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 

20-RD Sud, R34 Sîrma-Tomai- Sărăteni- Hîrtop la rețeaua de 

drumuri naționale R3” 

 

 

Scopul proiectului: Asigurarea unei conectivități durabile între localitățile cu 

potențial economic avansat  din RDS. 

Costul total al proiectului: 37 963,66 mii lei 

Alocat în 2017:                        4 682,38 mii lei 

Valorificat în 2017:                     463,11 mii lei (9,9%) 

Rezultate obținute: 

- a fost desfășurată licitația publică pentru  achiziționarea lucrărilor.  

- a fost semnat contractul de antrepriză. Valoarea contractului  37 963,66 mii lei.  

- a fost contractat serviciile de supraveghere tehnică. 

- lucrările de construcție au început în prima jumătate a lunii august, fiind executate 

următoarele:   

         a) a fost trasată axa drumului. 

         b) au fost efectuate lucrări de pregătire a terenului.  

         c) a fost începute lucrări de sacrificare mecanizată a părţii carosabile drumului. 

         d) au fost începute montarea bordurei părții carosabile în intravilan. 



Proiect: „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin 

conectarea localităților și a drumurilor locale de pe coridorul 

20-RD Sud, R34 Sîrma-Tomai- Sărăteni- Hîrtop la rețeaua de 

drumuri naționale R3” 

  



Proiect: „Construcţia sistemului de canalizare în sectorul                     

      Valul lui Traian şi modernizarea staţiei de epurare din  

    or. Căuşeni” 

Scopul proiectului: Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi a  condiţiilor de 

viaţă a cetăţenilor. 

Costul total al proiectului:    7 865,68 mii lei 

Alocat 2017 (FNDR)  –            5 000,00 mii lei 

Valorificat 2017          -             1 579,79 mii lei (31,6%) 

Rezultate obținute 

- a fost desfăşurată licitația publică pentru  achiziționarea lucrărilor.  

- a fost semnat contractul de antrepriză.  Valoarea contractului 7 865,68 mii lei.  

- a fost contractat serviciile de supraveghere tehnică. 

- lucrările de construcție au început în prima jumătate a lunii iulie, fiind executate 

următoarele:   

 a) s-a trasat axele şi bornele de referinţă. 

 b) s-a executat montarea a 72 de cămine de vizitare.  

 c) s-a executat montarea a 2130 m. l. de ţeavă din PVC. 

 



Proiect: „Construcţia sistemului de canalizare în sectorul                     

      Valul lui Traian şi modernizarea staţiei de epurare din  

or. Căuşeni” 



Proiect: “Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul 

ca structură de spriginire a afacerilor de importanță regională” 

 
Scopul proiectului: „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din Regiunea de 

Dezvoltare Sud prin crearea unui mediu favorabil investițiilor.” 

 

Costul total al proiectului: 20 861,69 mii lei  

Alocat în 2017:                       1 332,49 mii lei 

Valorificat în 2017:                        0,00 mii lei  

 

Rezultate obținute: 

- a fost desfăşurată licitația publică pentru  achiziționarea lucrărilor.  

- procedura de contractare cu operatorul economic SRL "Coloana mecanizată de 

construcţii" a fost suspendata în baza titlului executorului emis de către instanţa 

de judecată ca măsură de asigurare a acţiunii în judecată a operatorului 

economic SC „Gebhardt-Construct” SRL către ADR Sud privind anularea 

licitatiei. 

- a fost contractat serviciile de supraveghere tehnică. 

 

 



Proiect: “Dezvoltarea durabilă a Parcului Industrial Cahul 

ca structură de spriginire a afacerilor de importanță regională” 

 

 



Proiect: “Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul 

raional Cantemir (bloc chirurgical)” 

 

Scopul proiectului: „Sporirea gradului de confort a blocului de chirurgie a IMSP  

,,Spitalul raional Cantemir” prin eficientizarea termică a clădirii” 

 

Costul total al proiectului:          12 163,44 mii lei 

 Alocat în 2017 (FNDR):                  5 000,00 mii lei 

Valorificat în 2017:                                  0,00 mii lei  

 

Rezultate obținute: 

- a fost desfăşurată licitația publică pentru achiziționarea lucrărilor.  

- a fost semnat contractul de antrepriză.  Valoarea contractului 12 163,44 mii lei.  

- a fost contractat serviciile de supraveghere tehnică. 

- a fost eliberată autorizaţia de construire  

 



Proiect: “Reabilitarea termică a clădirii IMSP Spitalul 

raional Cantemir (bloc chirurgical)” 

 



Proiecte investiţionale finanţate din sursele Guvernului 

Germaniei prin intermediul GIZ 

Proiect: „Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din râul Prut, or. Cahul” 

 

Scopul proiectului:  Îmbunătățirea calității apei potabile livrate cetățenilor prin 

intermediul reabilitării stației de tratare a apei potabile or. Cahul. 

 

Durata de implementare a proiectului: 12 luni  

Bugetul proiectului: 10 811 489,08 lei  

 

Rezultate obținute: 

 Lansarea proiectului.  

 Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor 

 Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului; 

 Executarea lucrărilor de reconstrucție a stației de tratare a apei potabile din 

mun. Cahul  în conformitate cu proiectul/contract 

 Asigurarea managementului eficient al proiectului 

 



Proiect: „ Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din 

râul Prut, or. Cahul” 

 

 



Proiect: „ Reabilitarea stației de tratare a apei potabile 

din râul Prut, or. Cahul” 

 

 



Proiecte finanţate din sursele Guvernului Germaniei prin 

intermediul GIZ 

Proiect: „ Canalizare în satul Roşu, rl. Cahul cu conectarea la sistemul de 

canalizare a or. Cahul ” 

Scopul proiectului:  Aprovizionarea cu servicii de canalizare a locuitorilor satului 

Roşu cu conectarea la sistemul de canalizare centralizat a or. Cahul deservit de 

Întreprinderea Municipală Apă - Canal Cahul. 

 

Durata de implementare a proiectului: 14 luni 

Bugetul proiectului: 16 040,52 mii lei  

 

Rezultate obținute: 

 Lansarea proiectului.  

 Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor. 

 Crearea comitetului local de monitorizare a proiectului; 

 Executarea lucrărilor de construcție de canalizare gravitaţională şi sub presiune, 

construcţia a 4 staţii de pompare şi a drumului de acces în conformitate cu 

proiectul/contractul 

 Asigurarea managementului eficient al proiectului 

 



Proiect: „Canalizare în satul Roşu, rl. Cahul cu conectarea 

la sistemul centralizat de canalizare a or. Cahul” 

 



Proiect: „Canalizare în satul Roşu, rl. Cahul cu conectarea 

la sistemul centralizat de canalizare a or. Cahul” 

 

 



Proiecte noi finanţate din sursele Guvernului Germaniei 

prin intermediul GIZ 

Proiect: „Conectarea  caselor individuale  la sistemul centralizat de canalizare din  

s. Roşu, r-nul Cahul” 

Scopul proiectului:  Aprovizionarea cu servicii de canalizare a locuitorilor satului 

Roşu cu conectarea la sistemul de canalizare centralizat a or. Cahul deservit de 

Întreprinderea Municipală Apă - Canal Cahul. 

 

Bugetul proiectului: 190 000 Euro - Guvernul României prin intermediul GIZ 

       500 000 Lei - contribuţia locală 

Rezultate obținute: 

 A fost finalizată elaborarea documentaţiei de proiect. 

 A fost transmisă către beneficiar documentaţia de proiect. 

 A fost elaborată şi aprobată documentaţia de licitaţie. 

 A fost transmisă către ADR Sud documentaţia de proiect 

 La data de 04 octombrie 2017 v-a avea loc deschiderea ofertelor pentru 

executarea lucrărilor de construcţie  

 



Proiecte noi finanţate din sursele Guvernului Germaniei 

prin intermediul GIZ 

Proiectul: „ Construcţia apeductului magistral Leova – Iargara ” 

Scopul proiectului: Extinderea aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor r-lui 

Leova. 

 

Bugetul proiectului: 2 580,00 mii Euro - Guvernul Germaniei prin intermediul GIZ 

                    16 000,00 mii Lei - FNDR 

                      6 856,37 mii Lei - contribuţia CR Leova 

Rezultate obținute: 

 A fost finalizată elaborarea documentaţiei de proiect. 

 A fost transmisă către beneficiar documentaţia de proiect. 

 A fost elaborată şi aprobată documentaţia de licitaţie. 

 A fost transmisă către ADR Sud documentaţia de proiect 

 La data de 12 octombrie 2017 v-a avea loc deschiderea ofertelor pentru executarea 

lucrărilor de construcţie  

 

 



Proiect investiţional finanţat din sursele Guvernului 

Germaniei şi Guvernul Elveţiei prin intermediul GIZ 

Proiectul: „ Construcţia apeductul magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa - 

Vulcăneşti (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, 

Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca”. 

Scopul proiectului: Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă în 11 

localități ale raionului Cahul (clusterul D) si or. Vulcăneşti.  

 

Bugetul proiectului:  2 131 800 Euro - Guvernul Elveţiei prin intermediul GIZ 

        2 808 000 Euro - sursele Uniunii Europene prin intermediul GIZ  

Rezultate obținute: 

 A fost elaborată şi aprobată documentaţia de licitaţie 

 A fost organizată licitaţia pentru achiziţionarea serviciilor de proiectare 

 A fost semnat contractul de achiziţionarea serviciilor de proiectare. Valoarea 

contractului 6 700,26 mii lei, cu TVA la cota 0 (zero).  

 A fost transmisă către compania de proiectare actele necesare pentru demararea 

serviciilor de proiectare. 

 La data de 22.08.2017 a avut loc iniţierea procesului de elaborare a documentaţiei de 

proiect 

 



Proiecte investiţionale finanțate din sursele Uniunii Europene 

prin intermediul GIZ  

 Conform deciziei CNCDR Nr. 15/16  din 19 decembrie 2016 au fost aprobate lista a 

18 proiecte de dezvoltare regională în sectoarele de aprovizionare cu apă și canalizare 

și eficiența energetică în clădirile publice, pentru elaborarea documentaţiei tehnice. 

 

5 dintre proiectele aprobate vor fi aplicate în RDS 

 

 
Nr. Raion Denumirea proiectului 

Valoarea 

estimativa, 

EURO 

1 Cahul 

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă in  localitatile 

Pelenei si  Gavanoasa din raionul Cahul  si extinderea spre 

raionul Vulcanesti (Gagauzia)   

       2 808 000  

2 Leova 
Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova; Construcţia 

staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova. 
       1 809 569  

3 Leova 

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare în 

comunităţile  Iargara, Filipeni, Romanovca şi  Cupcui din raionul 

Leova. 

        2 712 262  

    Total AAC         7 329 831 

4 Leova 
Sporirea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic "Matei Basarab" din orașul Basarabeasca 
        1 045 193 

5 Basarabeasca 
Sporirea eficienței energetice a 

Liceului Teoretic "Constantin Spătaru" din orașul Leova 
           433 555 

    Total EE         1 478 748 

  
  Total General         8 808 579 



 

 

VĂ MULŢUMIM PENTRU  

ATENŢIE !!! 
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