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Centrul de reședință al Regiunii de Dezvoltare Sud a 
găzduit cea de-a patra ediție a Festivalului Strugurelui 
     Festivalul Național al Strugurelui, 
organizat al patrulea an consecutiv, la 
finele lunii august, în orașul Cimișlia, a 
întrunit mai bine de 70 de viticultori din 
18 raioane ale țării. Crescătorii de stru-
guri au venit în centrul de reședință al 
Regiunii Sud să-și prezinte roada obți-
nută, precum și să facă schimb de expe-
riență. 
 

     La eveniment, ala turi de alte oficiali-
ta t i, î nalt i oaspet i s i reprezentant i ai am-
basadelor stra ine prezente î n Republica 
Moldova, a participat s i premierul Pavel 
Filip. 
  
     I n mesajul adresat viticultorilor, premi-
erul a ment ionat ca  munca s i pasiunea cu 
care se cultiva  strugurii ne duc faima t a rii 
pe plan internat ional. ”Am fost binecuva n-

tat i de Dumnezeu prin oameni harnici, 
locuri pitores ti s i tradit ii frumoase. Culti-
varea strugurilor este o î ndeletnicire a 
moldovenilor din cele mai vechi timpuri”, 
a spus Pavel Filip. 
  
     Totodata , s eful Executivului i-a î ndem-
nat pe cultivatorii de struguri sa -s i conti-
nue activitatea, inclusiv prin implemen-
tarea noilor tehnologii, care sporesc con-
siderabil product ia. Pavel Filip a reiterat 

sprijinul Guvernului pentru agricultori î n 
lansarea afacerilor competitive î n dome-
niu. ”Strugurele a devenit fundamentul 
brandului de t ara , iar sectorul vitivinicol 
este o ramura  importanta  a economiei 
nat ionale”, a punctat prim-ministrul. 
  
     I n cadrul evenimentului, premierul a 
discutat cu viticultorii despre condit iile s i 
capacita t ile de cultivare a vit ei de vie, 

precum s i despre tehnologiile utilizate î n 
procesul de producere s i pa strare a stru-
gurilor. Iar spre final, Pavel Filip î mpreu-
na  cu agricultorii s i oaspet ii festivalului s
-au prins î ntr-o hora  de sa rba toare. 
     La Festivalul Nat ional al Strugurelui au 
participat s i expert i de la Institutul de 
viticultura  s i vinificat ie din Chis ina u, care 
au prezentat mai multe soiuri rare de 
struguri. 

     Cel mai mare strugure care fost adus la 
festival a ca nta rit trei kilograme s i 800 de 
grame. I n urma unei licitat ii acesta a fost 
va ndut cu 2.300 de lei. 

     Festivalul a fost organizat de Ministe-
rul Agriculturii, Consiliul Raional Cimis lia 
s i Asociat ia Produca torilor s i Exportato-
rilor de Struguri. S i are ca scop promova-
rea producerii s i consumului de struguri, 
precum s i facilitarea stabilirii relat iilor 
comerciale î ntre agricultori, inclusiv cu 
parteneri din stra ina tate. I n acest an, 
evenimentul s-a extins la nivel nat ional. 
Totodata , î n septembrie a.c., pentru pri-
ma data , urmeaza  a fi organizat un festi-
val al strugurelui moldovenesc î n Vars o-
via, Polonia. 

http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/descopera-moldova/122-institutul-de-viticultura-si-vinificatie-chisinau
http://www.moldova-tourism.md/index.php/ro/descopera-moldova/122-institutul-de-viticultura-si-vinificatie-chisinau
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Autoritățile publice locale din Regiunea de Dezvoltare 
Sud au făcut coadă pentru a reuși să depună, în ter-
men, cererile de finanțare 

Pe ultima sută de metri, în data de 22 
august 2016, la ADR Sud a avut loc depu-
nerea cererilor complete de finanțare în 
cadrul etapei a II-a a Concursului de 
selectare a proiectelor de dezvoltare 
regională pentru perioada anilor 2017-
2020.  

Primari ai localita t ilor din zona de sud s i 
numeros i responsabili din cadrul Consilii-
lor raionale au fa cut coada  la us a biroului 
sect iei management proiecte a ADR Sud 
pentru a depune cererile complete de fi-
nant are a proiectelor depuse î n cadrul 
primei etape a concursului s i documenta-
t ia de suport necesara . 

Printre primii aplicant i care au respectat 
procedura s i s-au prezentat personal la 
sediul Agent iei de Dezvoltare Regionala  
Sud  pentru a depune cererile complete de 
finant are s-au numa rat Consiliul Raional 
Cantemir, solicita nd finant are pentru pro-
iectul "Construct ia drumului Acui-
Dimitrova, etapa a II-a" s i Prima ria Fes teli-
t a din raionul S tefan Voda , care spera  sa  
obt ina  finant are pentru Construct ia dru-
mului intercomunitar Fes telit a-Marianca 
de Jos s i asigurarea conexiunii cu drumul 
nat ional R30- Chis ina u-Ca us eni- Frontiera  
cu Ucraina. 

Pa na  î n ultima zi au lucrat asupra docu-
mentat iei de proiect s i autorita t ile publice 
locale din localita t ile Filipeni s i Tomai, 

raionul Leova. Astfel î nca t primarii locali-
ta t ilor respective au putut fi va zut i tot 
asta zi la sediul ADR . 

I n timp ce Prima ria Tomai intent ioneaza  
sa  obt ina  bani din FNDR pentru Aprovizio-
narea cu apa  potabila  a localita t ilor Sa rma-
Tochile-Ra ducani -Tomai, administrat ia 
publica  locala  a satului Filipeni î s i propune 
sa  solut ioneze aceeas i problema  î n parte-
neriat cu satele Romanovca, Cupcui s i ora-
s ul Iargara. Totodata , autoritatea publica  
locala  din aceeas i localitate solicita  finan-
t are pentru construct ia î n comunita t ile 
respective, inclusive î n satul Ha na senii 

Noi, a unui sistem de canalizare. 

Consiliul Raional Cahul a decis sa  explore-
ze î n cadrul actualului Concurs de selecta-
re a proiectelor de dezvoltare regional 
doua  domenii de intervent ie - manage-
mentul des eurilor solide, cu o pondere de 
20 la suta  din suma totala  a aloca rilor 
aprobate pentru finant are, s i dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri pentru care din 
FNDR se preconizeaza  12%. Autorita t ile 
publice ale raionului Cahul intent ioneaza  
sa  creeze la nivelul unita t ii teritorial-
administrative un Sistem de management 
integrat al des eurilor s i sa  asigure o dez-
voltare durabila  a Parcului Industrial Ca-
hul ca structura  de sprijinire a afacerilor 
de important a  regionala , a declarant Tu-
dor Cret u, specialist superior al Direct iei 
gospoda rire comunala , drumuri s i atrage-
rea investit iilor din cadrul Consiliului Ra-
ional Cahul.  

Cele  mai multe cereri complete 
de finanțare depuse în cadrul 
etapei a II-a a Concursului de se-
lectare a proiectelor de dezvolta-
re regională 2017-2020 țin de 
aprovizionarea cu apă și sanita-
ție și reabilitarea infrastructurii 
drumurilor locale și regionale . 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………….. 



 
 

Printre cele 19 proiecte de infrastructura  
rutiera , apa  s i canalizare, care au fost apro-
bate recent, î n cadrul s edint ei Consiliului 
Nat ional de Coordonare a Dezvolta rii Regi-
onale (CNCDR),pentru finant are din mij-
loacele Fondului Nat ional pentru Dezvolta-
re Regionala  (FNDR) pentru anul 2016, se 
numa ra  s i cel de reabilitare a stra zii Ivan 
Spirin din oras ul Cahul. Astfel, pentru re-
construct ia s i modernizarea acestui drum 
de important a  regionala  urmeaza  a fi alo-
cat i, î n anul curent, peste 16 milioane de 
lei.   

De ment ionat ca , î n total, pentru imple-
mentarea proiectelor au fost alocate din 
FNDR aproape 150 de milioane de lei, din-
tre care pentru zona de nord a t a rii au fost 
destinate 54 de milioane de lei, pentru 
centru - 34, 3 de milioane de lei. Aproape 
46 de milioane de lei au revenit Regiunii de 
Dezvoltare Sud, iar pentru autonomia ga -
ga uza  s-au acordat 5 milioane de lei.  

La repartizarea mijloacelor financiare, 
membrii CNCDR au pus accentul pe sust i-
nerea proiectelor care au fost anterior 
sust inute s i sunt î n derulare, pentru ca 
unele dintre acestea sa  aiba  finalitate s i 
t ina nd cont de faptul ca  acum, la finele 
anului, exista  necesitatea absorbt iei aces-

tor resurse financiare. 

Vorbind de proiectul "Reabilitarea s i mo-
dernizarea stra zii Ivan Spirin din raionul 
Cahul", care are drept obiectiv eficientiza-
rea transportului de ma rfuri s i ca la tori î n 
regiunea de Sud a Republicii Moldova prin 
î mbuna ta t irea infrastructurii rutiere, pre-
ciza m ca  acesta a demarat î n anul 2014 s i 
se afla  î n derulare, atunci din FNDR fiind 
solicitata  pentru implementarea lui suma 
de 46 821,50 mii lei. I n perioada 2014 - 
2015 au fost init iate s i executate lucra ri î n 

cadrul proiectului respectiv î n valoare 
totala  de 5 milioane 905 mii lei. 

Proiectul "Reabilitarea s i modernizarea 
stra zii Ivan Spirin din raionul Cahul" este 
implementat de ADR Sud î n parteneriat cu 
Consiliile Raionale Cahul, Taraclia s i Vulca -

nes ti. Dupa  darea î n exploatare a stra zii 
nou-reparate, aceasta urmeaza  sa  adu-
ca  beneficii celor 41 mii de locuitori ai 
oras ului Cahul, precum s i unui numa r de 
circa 187000 de ceta t eni ai raioanelor Ta-
raclia s i Vulca nes ti.  
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 Circa 16 milioane de lei vor fi alocați, până la finele 
anul curent, pentru continuarea lucrărilor de reabili-
tare a străzii Ivan Spirin din orașul Cahul 

92 de apartamente sociale vor primi,  
î n anul 2017, tinerii specialis ti, familiile 
cu mult i copii s i persoanele cu nevoi spe-
ciale din raionul Leova  

     La Leova, este în proces de realizare un 
complex locativ din patru blocuri, cu 92 
apartamente sociale, ce vor fi oferite tineri-
lor specialiști, familiilor cu mulți copii, in-
clusiv persoanelor cu necesități speciale. 
Apartamentele vor fi finalizate la cheie, 
astfel încât beneficiarii vor putea să se mu-
te în casă nouă, imediat după finalizarea 
lucrărilor de construcție. 

     Pentru construcția locuințelor sociale în 
raionul Leova, Banca de Dezvoltare a Consi-
liului Europei oferă circa 3,4 mln. de euro, 
iar la finele anului 2017 este planificată 
finalizarea lucrărilor de construcție. 

    Locuințele sociale sunt construite în ca-

drului unui proiect implementat de Ministe-
rul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și 
finanțat de Banca de Dezvoltare a Consiliu-
lui Europei (BCE). 

     Pentru realizarea fazei II a proiectului, 
în perioada 2013-2018, BCE oferă țării 
noastre un împrumut în sumă de 20,4 mili-
oane Euro, pe o perioadă de până la 20 de 
ani (de la data debursării) inclusiv 5 ani 
perioada de grație. 

     Menționăm, că locuințele construite prin 
intermediul Proiectului, sunt repartizate de 
către autoritățile publice locale în regim 
social în baza unui contract de locațiune, 
încheiat pe o perioadă determinată de timp.         

Prin contract se vor stabili condițiile de 
locațiune, tarifele, drepturile și obligațiile 
fiecăreia din părți. 



     Agenda de lucru a delegației Republi-
cii Polonia, care s-a aflat, în luna sep-
tembrie, în țara noastră, a prevăzut,  de 
asemenea, o vizită de studiu în Regiu-
nea de Dezvoltare Sud, la Cahul. Scopul 
vizitei reprezentanților Ministerului 
Dezvoltării Economice al Poloniei  în 
Republica Moldova este de a disemina 
experiența avansată a țării lor în imple-
mentarea politicilor de dezvoltare regi-
onală și de a propune  autorităților 
moldovene soluții optime în vede-
rea dezvoltării zonelor urbane. 
 
     Subiectele abordate î n cadrul î ntrevede-
rii au t inut de provoca rile s i barierele î n 
vederea realiza rii politicii de dezvoltare 
urbana  la nivel local, ca t s i de identificarea 
solut iilor î n vederea dezvolta rii urbei. 
Totodata , expert ii au prezentat modele din 
experient a Poloniei î n elaborarea s i pune-
rea î n aplicare a politicilor de dezvoltare 
economica , dar s i posibilitatea implemen-

ta rii unor proiecte î n oras ul Cahul. 
     Conform proiectului politicii respective, 
elaborat î n 2013, oras ul Cahul a fost iden-
tificat ca potent ial pol de cres tere. Cunos-
ca nd acest fapt, polonezii au ales sa  vizite-
ze aceasta  urbe din sudul t a rii pentru stu-
diu s i documentare. Scopul vizitei lor a fost 
de a afla problemele cu care se confrunta  
oras ul Cahul, necesita t ile, partenerii de 
colaborare ai acestuia s i politicile elabora-
te de administrat ia publica  locala  î n vede-
rea dezvolta rii oras ului.    
     I n calitatea sa de primar, Nicolae Dandis  
a fa cut o scurta  prezentare a profilului 
urbei, ment iona nd ca  procesul de urbani-
zare î n Cahul este unul destul de pronun-
t at, aici exista nd o infrastructura  social-

economica  mai dezvoltata . 
   Nicolae Dandis  
le-a vorbit polo-
nezilor s i despre 
Strategia de dez-
voltare a oras ului 
Cahul 2015-
2020, care se afla  
actualmente î n 
curs de imple-
mentare s i care 
prevede con-
struct ia  unui 
incubator de 
afaceri la Cahul, a 
unui Parc indus-
trial s i transfor-
marea oras ului 
î ntr-o zona  eco-
nomica  libera .  

     S eful admi-
nistrat iei 
cahulene a spus 
ca  se arata  entu-
ziasmat s i saluta  
perspectiva de 
cooperare cu 
Republica Polo-
neza . Edilul a 
exprimat spe-
rant a ca  intent ia 
Poloniei de revi-
talizare a zone-
lor urbane se va 
ra sfra nge inclu-
siv asupra ora-
s ului Cahul, î n 

viitor fiind modernizat cu suportul polone-
zilor inclusiv Parcul central din urbe. 
     La invitat ia doamnei Maria Cules ov, 
expert ii polonezi  au mai î ntreprins o vizi-
ta — la sediul Agent iei de Dezvoltare Regi-
onala  Sud, unde au purtat discut ii privind 
specificul s i potent ialul Regiunii de Dez-
voltare Sud, activita t ile realizate î n comun 
cu APL s i partenerii externi de implemen-
tare.  
     Pa rt ile au vorbit despre necesitatea 
intensifica rii coopera rii î ntre Republica 
Moldova s i Republica Polonia pe dimensiu-
nea implementa rii î n comun a unor proiec-
te. De asemenea, reprezentant ii Ministeru-
lui Dezvolta rii Economice al Poloniei  s-au 
ara tat deschis i sa  acorde suportul necesar 
pentru identificarea perspectivelor de 
cooperare a Regiunii de Dezvoltare Sud cu 
una din regiunile similare din Polonia.  

Vizită de studiu la Cahul și Cimișlia a delegației de 
experți a Republicii Polonia 
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     I n cadrul atelierului, moderat de Igor 
Malai, s ef adjunct al Direct iei dezvoltare 
regionala  din cadrul MDRC, pa rt ile impli-
cate au discutat aprins conceptul de pro-
iect prezentat cu lux de ama nunte de con-
sultant ii "Posch+Partners", angajat i de 
banca KfW pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate privind aprovizionarea cu apa  
s i sanitat ie a oras ului s i raionului Cahul s i 
cu extinderea ulterioara  a ret elelor de 
apeduct pa na  î n ca teva localita t i ale raio-
nului Vulca nes ti. 

     Autorii studiului de fezabilitate, î nceput 
î n luna februarie curent, au evaluat la greu 
situat ia pe teren, astfel î nca t, la mijlocul 
lunii iulie 2016, au putut veni deja î n fat a 
partenerilor de implementare a proiectu-
lui cu unele concluzii privind analiza situa-
t iei pe segmentul aproviziona rii cu apa  s i 
sanitat ie a oras ului Cahul s i a localita t ilor 
Ros u, Crihana Veche, Manta s i Pas cani. 
Consultant ii "Posch+Partners" au adus la 
cunos tint a autorita t ilor publice centrale s i 
locale, beneficiare de proiect, problemele 
depistate s i solut iile optime, rezonabile 
oferite de specialis ti de talie internat ionala  
pentru î nla turarea acestora. As a, buna oa-
ra , Fritz Schwaiger, liderul echipei 
Posch+Parners Consulting Engineers, a 
prezentat o viziune noua  s i foarte clara  de 
reformare a sistemului centralizat de ape-
duct s i canalizare a oras ului Cahul, enun-
t a nd costurile estimative ale lucra rilor de 
reabilitare a ret elelor, de modernizare a 
stat iei de tratare a apei din localitate s i de 
construct ie a unei stat ii noi de epurare a 
apelor uzate.  

     Reprezentantul institut iei donatoare, 
Michael Pucher, Inginer Senior î n Dezvol-
tare regionala  s i urbana  la KfW, a exprimat 
î ncrederea ca  investit ia pe care Guvernul 

Germaniei o face î n infrastructura Republi-
cii Moldova va fi una semnificativa , cu 
consecint e benefice pentru poporul mol-
dovenesc.  

     Michael Pucher: "I n cadrul negocierilor 
purtate î ntre Guvernul Republicii Moldova 
s i Guvernul Germaniei, Banca germana  
pentru Dezvoltare KfW a fost invitata  î n 
calitate de partener, pentru a sust ine pro-
iectele de apa  s i canalizare, s i anume pro-

iectul din raionul Cahul. Astfel, ban-
ca KfW î s i exprima  disponibilitatea 
de a coopera cu Republica Moldova 
s i este dispusa  sa  ofere raionului 
Cahul, pentru î mbuna ta t irea infra-
structurii de apa  s i canalizare, suma 
de 12 milioane de euro sub forma  de 
grant. Pentru implementarea cu 
succes a proiectului, se impune o 
comunicare eficienta  s i stra nsa  coo-
perare î ntre tot i partenerii implicat i 
- Ministerul Dezvolta rii Regionale s i 
Construct iilor, Banca KfW, Compa-
nia de consultant a  austriaca  
„Posch+Partners", Agent ia Internat i-

onala  de Cooperare a Germaniei, Agent ia 
de Dezvoltare Regionala  Sud, SA "Apa -
Canal Cahul"s i Administrat ia Publica  Loca-
la  a oras ului/raionului Cahul, inclusiv a 
localita t ilor beneficiare. I n calitate de re-
prezentant KfW, m-am î ncredint at perso-
nal de faptul ca  facem parte dintr-o echipa  
buna  s i, t ina nd cont de faptul ca  î ntreba ri-
le legate de personal au fost rezolvate 
foarte rapid, spera m ca  vom putea finali-
za s i î ntreg proiectul cu succes."  

     Partenerii de implementare a proiectului care preve-
de reabilitarea per ansamblu a infrastructurii de apă și 
canalizare în raionul Cahul, finanțat de Banca Germană 
pentru Dezvoltare KfW, și-au dat întâlnire, la Cahul, pen-
tru a participa la un atelier de lucru.  În cadrul atelieru-
lui, consultanții Companiei "Posch+Partners", contracta-
tă de bancă pentru lucrări de elaborare a studiului de 
fezabilitate, au efectuat o amplă prezentare a conceptu-
lui de proiect, înaintând spre examinare Ministerului 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Mol-
dova și APL o listă prioritară a investițiilor, necesară de 
aprobat.  

Perspective pentru un viitor mai bun oferite locuito-
rilor raionului Cahul de Banca Germană KfW 
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Oficiali de rang înalt din Elveția -
Excelența Sa, Manuel Sager, Director 
General al Agenției Elvețiene pentru 
Dezvoltare și Cooperare (SDC) , E.S. Eli-
sabeth von Capeller, Vicedirector Gene-
ral al SDC, Directorul Departamentului 
de Cooperare cu țările din Europa de 
Est, și Simone Giger, directoare a Birou-
lui de Cooperare al Elveției în Republica 
Moldova, au efectuat o vizită în centrul 
de reședință al Regiunii Sud. 

I n cadrul vizitei lor î n oras ul Cimis lia, am-
basadorii elvet ieni au avut o î ntrevedere 
cu directorul Agent iei de Dezvoltare Regi-
onala  Sud, Maria Cules ov, membrul Consi-
liului Regional pentru Dezvoltare Sud, 
Gheorghe Netedu, s i consultantul Agent iei 
Internat ionale pentru Cooperare a Germa-
niei (GIZ), Sergiu Ples ca. 

Scopul vizitei de evaluare î n t ara noastra  a 
persoanelor de rang î nalt din Elvet ia, in-
clusiv î n oras ul Cimis lia, este de a se î nta l-
ni cu partenerii principali ai SDC î n Repu-
blica Moldova s i de a observa cum deru-
leaza  proiectele realizate cu sust inerea 
Guvernului Elvet iei. 

Totodata , oficialita t ile elvet iene au dorit 
sa  se informeze personal asupra activita t ii 
ADR Sud s i a problemelor de ordin socio-
economic existente î n Regiunea de Dez-
voltare Sud a Republicii Moldova. Aceasta 
dat  fiind faptul ca  Agent ia Elvet iana  pen-
tru Dezvoltare s i Cooperare 
(SDC) intent ioneaza  sa  exploreze pe viitor 
s i aceasta  platforma  de colaborare - agen-

t iile de dezvoltare regionala , ata t prin 
intermediul proiectului GIZ pe care SDS î l 
co-finant eaza  î n raionul Cahul î n domeniul 
apa  s i sanitat ie, ca t s i prin intermediul 
unui alt proiect aflat la î nceput de cale î n 
Moldova - „Consolidarea cadrului institut i-
onal î n domeniul de aprovizionare cu apa  
s i sanitat ie". 
Pa rt ile au discutat despre specificul s i 
particularita t ile Regiunii de Dezvoltare 
Sud a Republicii Moldova s i, respectiv, 
despre domeniile de intervent ie ale Agen-
t iei de Dezvoltare Regionala  Sud î n activi-
tatea pe care institut ia o desfa s oara , de-
spre colaborarea ADR Sud cu Agent ia In-

ternat ionala  pentru Cooperare a Germani-
ei (GIZ) î n cadrul proiectului Moderniza-
rea Serviciilor Publice Locale î n Republica 
Moldova (MSPL) precum s i cu APL I s i II î n 
procesul de implementare a proiectelor de 
dezvoltare regionala . 

De asemenea, oficialii din Elvet ia s-au 
ara tat interesat i de structura s i de felul î n 
care î s i exercita  atribut iile Consiliul Regio-
nal pentru Dezvoltare Sud, de concursul 
propunerilor de proiecte aflat î n derulare, 
de perspectivele de dezvoltare ale ADR 
Sud, precum s i, î n mare parte, de coopera-
rea interinstitut ionala , care, î n viziunea 
lor, ar putea contribui esent ial la-
 î mbuna ta t irea accesului durabil al popu-
lat iei rurale la apa  potabila  de calitate. I n 
aceasta  ordine de idei, ambasadorii elvet i-
eni au solicitat de la reprezentant ii ADR 

Sud propuneri î n ceea ce prives te modali-
ta t ile s i ideile de cooperare eficienta  pe 
viitor. 

Maria Cules ov, directorul ADR Sud, a vor-
bit despre problemele existente î n regiu-
ne, î n special referindu-se la cea mai acuta  
- aprovizionarea cu apa  potabila  s i sanita-
t ie.  

Directorul ADR Sud a t inut sa  le mult u-
measca  oaspet ilor stra ini pentru suportul 
acordat pa na  î n prezent t a rii noastre de 
Guvernul Elvet iei, specifica nd ca  ADR  Sud 
ra ma ne s i î n continuare deschisa  spre 
colaborare cu donatorii stra ini. 

Oficiali de rang înalt din Elveția, în vizită la ADR SudOficiali de rang înalt din Elveția, în vizită la ADR SudOficiali de rang înalt din Elveția, în vizită la ADR Sud   
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Stație de tratare a apei potabile la Cahul,  
renovată din fonduri europene 
Locuitorii orașului Cahul nu mai consu-
mă apă de o calitate dubioasă din râul 
Prut. Aceasta pentru că, deja de câteva  
luni de zile, ei beneficiază de o stație de 
tratare modernă. Deși se află, deocam-
dată, în proces de renovare, stația a fost 
repusă în funcțiune și lucrează ca și una 
nouă, având un sistem complex de puri-
ficare a apei. Stația reabilitată urmează 
să asigure cahulenilor un mod de via-
ță mai sănătos, prin consumul apei de o 
calitate mai înaltă. 

     Stat ia de tratare din Cahul deserves te 
39800 de locuitori s i asigura  tratarea ape-
lor uzate colectate din ra ul Prut. Reabilita-
rea respectivei stat ii este parte componen-
ta  a proiectului investit ional 
"I mbuna ta t irea serviciilor de apa  s i canali-
zare î n raionul Cahul", î n cadrul Proiectu-
lui-pilot "Modernizarea serviciilor pu-
blice locale î n Republica Moldova", im-
plementat de Agent ia de Cooperare 
Internat ionala  a Germaniei (GIZ) î n 
parteneriat cu Agent ia de Dezvoltare 
Regionala  Sud s i Ministerul Dezvolta rii 
Regionale s i Construct iilor. 

     Valoarea lucra rilor de reabilitate a 
stat iei de tratare din oras ul Cahul ajun-
ge la suma de circa 11 milioane de lei. 
Sursele de finant are sunt acoperite de 
ca tre Agent ia de Cooperare Internat io-
nala  a Germaniei (GIZ), din numele Mi-
nisterului Federal pentru Cooperare 
Economica  s i Dezvoltare (BMZ). 

     Necesitatea efectua rii lucra rilor de 
reparat ie a stat iei de tratare din Cahul a 
fost identificata  de ca tre finant atori s i au-
torita t ile publice locale, fiind î n deplina  
concordant a  cu Strategia de dezvoltare 
socio-economica  a raionului, capitolul 
Aprovizionare cu Apa  s i Canalizare. 

     Reies ind din documentul-cadru de pla-
nificare strategica , care î s i propune sa  
asigure un sistem fiabil de alimentare cu 
apa  a raionului Cahul, s i t ina nd cont de 
faptul ca  respectiva stat ie de tratare a fost 

data  î n exploatare î n anul 
1970 s i pa na  î n prezent nu a 
fost renovata , nevoia aplica -
rii pe sector a acestei ma -
suri investit ionale a devenit 
una iminenta . 

     Mai mult de ata t, recon-
struct ia stat iei de tratare se 
impunea s i pe motiv ca  du-
rata de viat a  a t evilor din 
ot el ale acesteia, uzate mo-
ral, cu o vechime mai mare 
de 40-50 ani, era una depa -

s ita , conductele 
tehnologice s i 
arma turile exis-
tente necesi-
ta nd o renovare 
completa . 

     Capacitatea 
stat iei de trata-
re a apei din 
Cahul este de 
17,4 mii m3/zi. 
Lua nd î n consi-
derare ca  lucra -
rile de reparat ie 
î nca  nu au fost 
duse la bun 
sfa rs it, pe mo-

ment aceasta este utilizata  doar î n propor-
t ie de 50 la suta . 

     Aflat î ntr-o vizita  de lucru la Cahul, Vasi-
le Bî tca, ministrul Dezvolta rii Regionale s i 
Construct iilor, a subliniat important a pro-
iectului finant at de Guvernul Germaniei 
prin intermediul GIZ. "Sunt ferm convins 
ca  astfel de proiecte, care vin î n sprijinul 
ceta t enilor s i care au ca obiectiv major de 
a face viat a oamenilor din Regiunea de 
Sud, afectata  de seceta , mai us oara , 
ajuta ndu-i sa  aiba  acces la servicii publice 
calitative, va duce nemijlocit la cres terea 
prosperita t ii ata t a comunita t ilor benefici-
are ale acestui proiect ca t s i la dezvoltarea 
socio-economica  a î ntregului raion", a 
ment ionat ministrul Dezvolta rii Regionale 
s i Construct iilor, Vasile Bî tca. 



Pagina 8 

ADR Sud și Agenția de Cooperare Internațională a 
Germaniei și-au coordonat acțiunile pentru următorii ani 

     În cadrul unei întrevederi cu exper-
ții naționali și locali ai Agenției de 
Cooperare Internațională a Germani-
ei pe care specialiștii ADR Sud au avut
-o, la Cimișlia, partenerii de imple-
mentare au examinat și discutat Pla-
nul Operațional MSPL 2016-2018. 

I nta lnirea de lucru s-a dovedit a fi una 
oportuna  pentru discutarea aspectelor 
legate de punctele de reper s i activita t ile 
propuse î n Planul Operat ional al MSPL. 

I n deschiderea s edint ei, Angela 
Dumitras co, consultant nat ional superior 
î n domeniul politicilor de dezvoltare regi-
onala  la GIZ, a specificat ca  draftul Planu-
lui Operat ional al proiectului MSPL 2 a 
fost prezentat anterior Agent iilor de Dez-
voltare Regionala , î n cadrul vizitelor di-
rectorului GIZ î n Republica Moldova, 
Philipp Johannsen. 

Totodata , reprezentanta GIZ a t inut sa  
vina  cu unele preciza ri î n ceea ce prives te 
structura generala  a proiectului MSPL 2.0 
î n faza II, care, spre deosebire de anii pre-
cedent i, va fi compusa  din patru domenii 
de intervent ie.  

La capitolul finant a ri, Angela Dumitras co a 
precizat ca  proiectul MSPL 2.0 va continua 
sa  beneficieze de suportul donatorului 
principal, care este Guvernul Germaniei, la 
moment fiind confirmate 3.7 ml Euro, dar 
se mai as teapta  sa  vina  î nca  4.0 ml euro 
pentru perioada 2016-2018.  

De asemenea, va mai exista o co-finant are 

din partea Elvet iei, î n jur de 3.0 ml euro, s i 
a Guvernului Roma niei, pentru finalizarea 
proiectului pilot din Cahul. 

Mai sunt proiecte propuse spre finant are 
din Fondul Uniunii Europene, elaborate î n 
faza precedenta  a proiectului MSPL, s i 
mai sunt careva finant a ri din partea UE 
(3.5 ml Euro) pentru finalizarea proiecte-
lor init iate î n faza precedenta  a proiectu-
lui, î n special axate pe sectoarele de efici-
ent a  energetica  s i alimentare cu apa  s i 
canalizare. 

Potrivit expertei, î n faza de negocieri se 
afla  finant area de 39,8 ml euro din Fondul 
Uniunii Europene, pentru implementarea 
proiectelor din lista propunerilor de pro-
iecte, elaborata  cu suportul GIZ î n prima 
faza  a proiectului MSPL. Se estimeaza  ca  
vor fi acoperite financiar î n jur de 18 pro-
iecte din sectoarele eficient a  energetica  s i 
alimentare cu apa  s i canalizare. 

De asemenea se negociaza  cu Guvernul 
Suediei, pentru suma de 3.7 ml euro, bani 
care nu vor fi utilizat i la ma surile investi-
t ionale, ci pentru activita t i de dezvoltare 
de capacita t i, asistent a  tehnica , care vor fi 
distribuite î ntre domeniile de intervent ie, 
reies ind din necesita t ile acestora. 

Totodata , ava nd î n vedere sumele impu-
na toare de finant a ri care se as teapta  s i 
t ina nd cont de experient a primei faze a 
proiectului MSPL, Angela Dumitras co a 
reiterat ca , daca  finant a rile vor fi acordate 
tocmai î n anul 2017, iar pentru imple-
mentarea portofoliului de proiecte propus 

sunt necesari cel put in 3 ani, nu este ex-
clusa  posibilitatea de extindere a terme-
nului de implementare a proiectului MSPL 
2 pa na  dupa  anul 2018. 

La ra ndul ei, Valentina Ples ca, consultant 
nat ional superior î n domeniul serviciilor 
publice locale GIZ, a specificat ca  multe 
aspecte de implementare a Planului Ope-
rat ional al proiectului MSPL 2.0 preva d 
activita t i noi, din aceasta  cauza  pentru 
luna septembrie 2016 se prevede a fi or-
ganizate instruiri comune pentru tot i acto-
rii implicat i î n proces, inclusiv pentru spe-
cialis tii ADR Sud, consultant ii regionali 
GIZ.  

Referindu-se î n mod special la obiectivul 
Domeniului de Intervent ie III, Valentina 
Ples ca a explicat ca  acesta va t ine nemijlo-
cit de dezvoltarea capacita t ilor ADR-urilor 
pentru implementarea Strategiilor de Dez-
voltare Regionala . Potrivit expertului GIZ, 
primul indicator consta  î n a acorda ADR-
urilor suport î n elaborarea Strategiilor de 
Dezvoltare Regionala  pentru perioada 
anilor 2016-2020, indicator practic reali-
zat. 

Cel de-al doilea indicator va t ine de acor-
darea suportului î n implementarea pro-
iectelor investit ionale, identificate anteri-
or î n cadrul celor 12 PRS-uri. Acest indica-
tor, a precizat Valentina Ples ca, prevede ca  
18 proiecte din 39 vor fi sust inute î n im-
plementare. 

Cele 39 proiecte se divizeaza  î n 15 proiec-
te din sectorul Aprovizionare cu Apa  s i 
Canalizare (AAC), 11 proiecte din sectorul 
Eficient ei Energetice (EE), 3 proiecte din 
sectorul Managementului Des eurilor Soli-
de (ADS) s i 10 proiecte din sectorul Dru-
muri Locale s i Regionale (DLR). Proiectele 
din sectorul DLR au fost transmise ca tre 
Banca Mondiala . 

La prima etapa , vor fi examinate doar 26 
de proiecte din sectoarele EE s i AAC, care 
vor fi luate spre implementare. Lucrul 
asupra acestor proiecte deja a fost init iat, 
15 proiecte din sectorul AAC au fost trans-
mise ca tre Departamentul de Construct ie 
din Germania pentru a fi efectuata  o evalu-
are rapida  a acestora. Proiectele pilot din 
raioanele Leova s i Cahul, care au fost init i-
ate î n prima faza  a proiectului MSPL, deja 
au obt inut avizele Departamentului de 
Construct ie din Germania s i se implemen-
teaza  sub egida acestuia. 

   DEZVOLTARE REGIONALĂ  
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 Sesiune de informare pentru APL în cadrul celei de-a II-a 
etape a Concursului Propunerilor de Proiecte 2017-2020 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
organizat o sesiune de informare 
pentru APL în cadrul celei de-a II-a 
etape a Concursului de selectare a pro-
iectelor de dezvoltare regională pentru 
perioada anilor 2017-2020. 

     Sesiunea de informare a î ntrunit circa 
60 de participant i din toate raioanele Regi-
unii de Dezvoltare Sud, care au manifestat 
un viu interes pentru a cunoas te pas ii 
necesari de respectat î n cadrul celei de-a 
doua etape a concursului s i cerint ele oblig-
atorii de completare a cererilor complete 
de finant are,  explicate cu lux de ama nunte 
de ca tre specialis tii ADR Sud. 

     Maria Cules ov, di-
rectorul ADR Sud, a 
salutat prezent a nu-
meroasa  a partici-
pant ilor î n centrul de 
res edint a  al Regiunii 
Sud, î ncuraja ndu-i sa  
fie, la aceasta  etapa , 
mult mai activi s i par-
ticipativi s i sa  demon-
streze ca t se poate de 
bine capacita t ile lor de 
analiza , planificare s i 
cooperare. Doamna 
Cules ov a relatat 

despre 
activi-
ta t ile desfa s urate de special-
is tii ADR Sud s i ma surile 
î ntreprinse î n sprijinul APL 
de la momentul lansa rii Con-
cursului propunerilor de 
proiecte,  anunt a nd to-
talurile etapei I a concur-
sului s i oferind detalii cu 
privire la evaluarea notelor 
conceptuale, criteriile de 
evaluare, calitatea s i costul 
proiectelor, domeniile de 

intervent ii abordate etc. 

     I n cadrul s edint ei, specialis tii ADR Sud 
au venit cu un s ir de recomanda ri s i 
sugestii, detaliind asupra cont inutului 
fieca rui compartiment al cererii complete 
de finant are. Totodata , APL s i re-
prezentant ilor APL li s-a atras atent ia 
asupra completa rii corecte a cererii de 
finant are, anexelor acesteia s i procedura 
de depunere a cererii complete de fi-
nant are, conform Instruct iunii pentru utili-
zatori. 

Grupul de Lucru Regional Sectorial în domeniul dezvoltării 
infrastructurii de suport în afaceri a evaluat potențialul eco-
nomic al Regiunii de Dezvoltare Sud 

Membrii Grupului de Lucru Regional Sectorial în domeniul 
dezvoltării infrastructurii de suport în afaceri în Regiunea 
de Dezvoltare Sud, constituit în luna februarie 2016, s-au 
întrunit în prima ședință din acest an, la Cimișlia, pentru a 
evalua situația în domeniul nominalizat și a trasa un plan 
de acțiuni în vederea elaborării Planului Regional Sectorial 
(PRS). 

Reprezentant ii mediului de afaceri, a subdiviziunilor competente, 
responsabile de sfera economie la nivel de raioane, s i-au propus sa  
dea un impuls desfa s ura rii procesului de planificare regionala  sec-
toriala  î n domeniul dezvolta rii infrastructurii de suport î n afaceri î n 
zona , urma nd sa  determine, î n mod concret, vizavi d potent ial s i 
aborda ri, rolul s i implicarea fieca rui actor implicat î n procesul de 
elaborare a Programului Regional Sectorial (PRS). 

S edint a grupului de lucru, organizata  de ca tre specialis tii sect iei 
Planificare strategica  s i programare din cadrul Agent iei de Dezvol-
tare Regionala  Sud, s-a desfa s urat cu participarea reprezentant ilor 
Ministerului Dezvolta rii Regionale s i Construct iilor, ai Organizat iei 
de Atragere a Investit iilor s i Promovare a Exportului din Moldova 
(MIEPO), Organizat iei pentru Dezvoltarea I ntreprinderilor Mici s i 

Mijlocii (ODIMM), a rectorului Universita t ii de Stat "Bogdan Petrice-
icu Hasdeu" din Cahul, Andrei Popa, dr. habilitat î n economie, a 
specialis tilor direct iilor economie s i atragerea investit iilor din ca-
drul Consiliilor Raionale Ca us eni, Cimis lia, Leova, Cahul, Cantemir 
etc. 

Participant ii au discutat despre rolul analizelor sectoriale î n identi-
ficarea obiectivelor strategice, dar s i despre  principiile, aborda rile 
s i cerint ele de elaborare a programelor sectoriale. S-a ment ionat 
important a implica rii grupurilor de actori din interiorul s i exterio-
rul comunita t ilor pentru elaborarea unor documente de programa-
re calitative.   

Specialis tii ADR Sud au prezentat membrilor GLRS etapele ce ur-
meaza  a fi parcurse pentru elaborarea programului regional secto-
rial pentru domeniul de intervent ie "dezvoltarea infrastructurii de 
suport î n afaceri". Totodata , membrii grupului de lucru au avut 
posibilitatea sa  discute despre avantajele s i dezavantajele diferite-
lor surse de informare î n procesul de colectare a datelor statistice 
pentru elaborarea analizelor sectoriale, dar s i despre contextul 
proceselor de planificare a dezvolta rii regionale s i nevoile factorilor 
de decizie la nivel local s i regional. 
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 Cea mai importantă infrastructură de gestionare a 
deșeurilor din Regiunea de Dezvoltare Sud ar putea fi am-
plasată în localitățile Cahul, Taraclia și Cania  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
împreună cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor a desfășurat 
procedura de informare a publicu-
lui  larg privind evaluarea impactului 
asupra mediului în cadrul proiectului 
"Crearea sistemului de management 
integrat al deșeurilor în zona de mana-
gement a deșeurilor 3, Regiunea de 
Dezvoltare Regională Sud". În acest 
scop, Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud a organizat, cu supor-
tul Agenției de Cooperare Internaționa-
lă a Germaniei (GIZ), dezbateri publi-
ce în localitățile Cania, Cahul și Tara-
clia, vizate de proiect. 

     Conform proiectului, cea mai importan-
ta  infrastructura  de gestionare a des euri-
lor urmeaza  a fi amplasata  î n trei localita t i 
din Regiunea de Dezvoltare Sud, s i anume 
Cahul, Taraclia s i Cania (Cantemir). Astfel, 
la Cahul se preconizeaza  construct ia depo-
zitului regional de des euri, a stat iei de 
sortare s i a stat iei de compostare. La Tara-
clia se prevede amplasarea stat iei de 
transfer cu compactare, a unei stat ii de 
sortare s i a altei de compostare. Iar la 
Cania va fi construita  o stat ie de transfer 
fa ra  compactare s i alta de compostare. 

     I n acelas i timp, î ntreaga arie de acope-
rire a proiectului de creare a sistemului de 
management integrat al des eurilor (SMID) 
î n zona 3 de management al des eurilor 
acopera  trei raioane din Regiunea de Dez-

voltare Sud (RDS)  s i 2 raioane din UTA 
Ga ga uzia, î ntrunind 92 de prima rii. Buge-
tul proiectului se ridica  la circa 17,6 mili-
oane euro. 

     I n cadrul dezbaterilor au fost abordate 
subiecte ce t in de descrierea generala  a 

proiectului de creare a sistemului de ma-
nagement integrat al des eurilor î n zona 3 
de management al des eurilor, detalierea 
documentat iei de evaluare a impactului 
asupra mediului s i accesul la studiul de 
fezabilitate. De asemenea, au fost puse î n 
discut ie probleme ce vizeaza  extinderea 
serviciilor de salubrizare î n zona rurala , 
dotarea cu autospeciale, colectarea des eu-
rilor î n mediul rural, gestionarea des euri-
lor verzi, a gunoiului de grajd s i a des euri-

lor periculoase, precum s i aspecte legate 
de mentalitatea populat iei locale relevan-
te pentru managementul des eurilor s i 
ma rimea tarifului pentru gestionarea de-
s eurilor. 

     Maria Cules ov, directorul ADR Sud, a 
precizat ca , î n virtutea aborda rii integra-
te,  proiectul î nglobeaza  toate etapele de 
gestionare a des eurilor: colectarea separa-
ta  a des eurilor reciclabile, colectarea des e-
urilor reziduale, transportarea s i transfe-
rul des eurilor, sortarea des eurilor recicla-
bile, compostarea des eurilor verzi, elimi-
narea des eurilor reziduale prin depozita-
re. Totodata , proiectul va crea precondit ii 
pentru î nchiderea gunois tilor neautoriza-
te. 

La ra ndul sa u, experta GIZ, Tamara Guvir, 
a prezentat auditoriului etapele de desfa -
s urare a evalua rii impactului asupra me-
diului s i documentat ia corespunza toare. 
Impactul asupra mediului, care se va pro-
duce î n urma implementa rii proiectului, a 
fost evaluat pentru fiecare factor de mediu 
î n parte, s i anume pentru resursele de apa , 
aer, resursele solului s i subsolului, pre-

cum s i biodi-
versitate. 

     Specifica m 
ca , pa na  î n 
prezent, ADR 
Sud, a elabo-
rat, cu supor-
tul GIZ, stu-
diul de fezabi-
litate s i docu-
mentat ia de 
evaluare a 
impactului 
asupra me-
diului. I nche-
ierea cu suc-
ces a proce-
durii de eva-

luare a impactului asupra mediului aflata  
î n derulare, se va solda cu emiterea acor-
dului de mediu de ca tre Ministerul Mediu-
lui. 

     Ulterior, vor fi intensificate negocierile 
cu investitorii î n vederea finant a rii proiec-
tului. Dupa  identificarea investitorului, 
urmeaza  a fi elaborata  documentat ia teh-
nica  de proiect s i lansata  implementarea 
propriu-zisa  a proiectului. 
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