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...mă simt mai liber în munca pe care o
realizez
,,Acum că avem utilaj nou și echipament nou și săli de lucru frumos amenajate lucrez cu mai multă plăcere și mă simt mai liber în
munca pe care o realizez. Pompele vechi cu care lucram până de
curând, se defactau des și erau sub observație continuă, acum însă
sunt mai sigur pe munca pe care o realizez sunt mult mai odihnit
la sfârșitul zilei de muncă. Suntem asigurați cu echipament pentru
anotimpul rece și cald și pot să spun că mă simt mândru de faptul
că lucrez pentru ,,Apă–Canal” Cahul și că datorită îmbunătățirilor
făcute, la sfârșitul zilei mai mulți oamenii au șansa de a beneficia
de apă potabilă în robinete”.

Declarație făcută în cadrul evenimentului de prezentare a
investițiilor pentru optimizarea capacităților operaționale
ale ,,Apă-Canal” Cahul
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Agenția de Dezvoltare
Regională Sud Vă felicită
cu sosirea celui mai așteptat
anotimp din an PRIMĂVARA
Splendoarea acestui
anotimp să vă umple zilele
de căldură și speranță.
Să resimțiți în suflete
sentimentul unic al
renașterii.
Cu mare drag,
Echipa ADR Sud

Primii pași în implementarea a trei noi proiecte în
Regiunea de Sud

Construcţia drumului Codreni - Sagaidacul Nou

Drum de acces spre muzeul memorial ,,Alexei Mateevici
din s. Zaim

Impulsionarea dezvoltării social-economice a localităţilor din
cursul inferior al râului Nistru prin renovarea drumului L - 510,
ŞtefanVodă - Talmaza

Miercuri, 06 februarie, Agenţia de Dezvoltare

Reabilitarea infrastructurii fizice.

Regională Sud (ADR Sud) a adunat în şedinţă

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud va lansa

aplicanţii celor trei proiecte noi de dezvoltare

în anul 2013 trei proiecte noi de dezvoltare

regională care se vor lansa în 2013 şi vor fi

regională. Toate trei au fost selectate spre

finanţate din Fondul Naţional de Dezvoltare

aprobare în urma Apelului II de Propuneri de

Regională (FNDR). Pe agenda şedinţei au fost Proiecte desfăşurat în perioada martie-iulie
incluse subiecte legate de acordul de
2012. Lista proiectelor în implementare de pe
parteneriat, planul de implementare, indictorii agenda ADR Sud pentru anul curent numără,
şi regulamentul cu privire la activitatea
în total, cinci proiecte de dezvoltare regională
managerului de proiect. Toate cele trei

finanţate din Fondul Naţional de Dezvoltare

proiecte se încadrează în prioritatea 1 din

Regională.

Strategia de Dezvoltare Regională Sud:
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,,Este important ca fiecare aplicant să solicite la timp
avizele necesare de la organele abilitate, să deţină toată
documentaţia necesară implementării proiectului în
termenii stabiliţi iniţial"
Maria Culeșov
Director ADR Sud
Pe lângă proiectele, a căror termen de
implementare a fost extins din 2012:
,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement
Lacul Sărat din Cahul" şi ,,Turism sportiv în
promovarea imaginii regiunii", ADR Sud va
mai implementa 3 proiecte noi: "Construcţia
drumului Codreni - Sagaidacul Nou", „Drum
de acces spre muzeul memorial ,,Alexei
Mateevici" din s. Zaim", ,,Impulsionarea
dezvoltării social-economice a localităţilor din
cursul inferior al râului Nistru prin renovarea
drumului L - 510, ŞtefanVodă - Talmaza".

un astfel de proces: ,,Este important ca fiecare
aplicant să solicite la timp avizele necesare de
la organele abilitate, să deţină toată
documentaţia necesară implementării
proiectului în termenii stabiliţi iniţial".

Acordul de parteneriat, care va fi semnat de
către aplicant, parteneri şi ADR Sud, prevede
atribuţiile ADR Sud, drepturile şi obligaţiile
beneficiarului, drepturile şi obligaţiile
partenerilor, dreptul de proprietate asupra
bunurilor dobândite din implementarea
proiectului, durabilitatea proiectului, etc. Au
Conform procedurii legale aplicanţii
fost stabiliţi paşii următori în procesul de
proiectelor aprobate spre finanţare cu începere implementare a proiectului şi responsabilităţile
din 2013 au fost informaţi despre etapele
fiecărei părţi.
implementării proiectelor, drepturile şi
obligaţiunile fiecărei părţi, gradul de implicare
a fiecărui partener, eventuale probleme care
pot apărea pe parcurs.
44 538,10 milioane
Directorul ADR Sud, Maria Culeşov, a vorbit
despre experienţa instituţiei în acest domeniu
şi despre cât de importante sunt detaliile într-

lei pentru Regiunea
de Sud în 2013
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Documentele pe hârtie, înlocuite de cele
electronice

Anual, fiecare ADR cheltuie cca 30.000 de lei pentru hârtie și peste 1500 de documente
sunt incluse în registrul de corespondenţă al fiecărui ADR. Din iunie 2013, Agenţiile de
Dezvoltare Regională (ADR-urile) vor putea renunţa la multitudinea de documente pe
hârtie cu care lucrează zi de zi şi vor apela la circuitul electronic.

Din iunie 2013, Agenţiile de Dezvoltare Regională
(ADR-urile) vor putea renunţa la multitudinea de
documente pe hârtie cu care lucrează zi de zi şi vor
apela la circuitul electronic. Asta deoarece la acea dată
va fi deja funcţional Sistemul Informatic de gestiune a
documentelor şi Înregistrărilor Agenţiilor de
Dezvoltare Regională Sud (SIIADR). SIIADR
reprezintă o soluţie informatică identificată de a avea
beneficii şi impact imediat pentru activitatea ADRurilor. Este o soluţie din categoria Guvern către
Guvern, Guvern către mediul de afaceri şi Guvern
către cetăţeni şi este îndreptat spre asigurarea tranziţiei
de la modalităţile tradiţionale de procesare manuală a
documentelor pe suport de hartie spre digitizarea
totală a activităţii funcţionarului.

fiecare ADR cheltuie cca 30.000 de lei pentru hârtie.
Sprijinul financiar pentru conectarea ADR-urilor la
sistemul informaţional unic a fost asigurat din
fondurile Ministerului German pentru Cooperare
Economică şi Dezvoltare (BMZ), oferit prin
intermediului proiectului „Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova", gestionat de
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei
(GIZ). Prin acest sprijin, GIZ îşi propune să
contribuie la creşterea capacităţilor partenerilor săi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi
Agenţiilor de Dezvoltare Regionale - de a coordona şi
de a monitoriza procesul de dezvoltare regională.

Sprijinul financiar pentru conectarea ADR-urilor la
sistemul informaţional unic a fost asigurat din
fondurile Ministerului German pentru Cooperare
Sistemul a fost lansat oficial pe 7 februarie la Chişinău Economică şi Dezvoltare (BMZ), oferit prin
intermediului proiectului „Modernizarea serviciilor
într-o şedinţă cu participarea reprezentanţilor ADR,
GIZ şi MDRC. Anual, peste 1500 de documente sunt publice locale în Republica Moldova", gestionat de
incluse în registrul de corespondenţă al fiecărui ADR. Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei
(GIZ).
Asta fără a ţine cont de pachetul consistent de acte
care însoţeşte procedurile de achiziții publice. Anual,
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Activități noi pe agenda de lucru a Asociației
pentru managementul deșeurilor în RDS
Cimișlia
Membrii Asociației pentru
Managementul Deșeurilor din
Regiunea de Dezvoltare Sud s-au
întrunit în ședință marți, 19
februarie pentru a discuta planul
de lucru pentru anul 2013. În urma
finalizării cu succes a primei etape
de înregistrare a organizației,
membrii constituenți au convenit
asupra pașilor următori din
activitatea Asociației. La ședință sa mai discutat despre procesul de
sensibilizare a populaţiei din
Regiunea de Sud cu privire la
serviciile de salubrizare cît și
despre promovarea cooperării
intercomunitare în sectorul
managementului deșeurilor.

Prima etapă în procesul de
activitate a Asociației s-a încheiat
cu succes prin înregistrarea oficială
a organizației pe 4 ianuarie 2013.
Asociația pentru managementul
deșeurilor în RDS este o
organizaţie nonguvernamentală şi
neafiliată politic formată din
unităţile administrativ-teritoriale şi
reprezintă o premieră pentru R.
Moldova. Asociaţia își propune să
ducă la bun sfârșit prevederile
Strategiei de Gestionare integrată a
deșeurilor în Regiunea de
Dezvoltare Sud. Modelul urmat de
Regiunea de Sud sub egida
coordonatorilor
proiectului ,,Guvernarea deșeurilor
ENVP Est,, şi cu susţinerea

Agenţiei de Dezvoltare Regională
Sud vine să combată, concomitent
și efectiv în cele 8 raioane, cea mai
stringentă problemă cu care se
confruntă localitățile regiunii, cea a
poluării mediului ambiant.
Ședința a avut drept scop principal
aprobarea planului de activitate
pentru anul 2013. Conform
planului, nou aprobat, în perioada
următoare membrii au sarcina să
creeze o echipă de lucru
responsabilă de activitățile de
secretariat, să creeze premise
pentru elaborarea proiectelor
calitative şi durabile în sectorul
MDS, sensibilizarea populaţiei
RDS cu privire la serviciile de
salubrizare.

,, Planul este unul destul
de temeinic și cuprinde
subiecte sensibile ce
preocupă toate
adminitsrațiile locale și
raionale din Regiunea de
Sud”.
Tatiana Țurcanu,
Președintele Asociației
pentru managementul
deșeurilor în RDS
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Atelier de lucru în domeniul Eficienței
Energetice

Marți, 12 februarie grupul de lucru pentru domeniul unitățile dezvoltării regionale abia în 2012, ca o nouă
Eficienței Energetice din Regiunea de Sud a

prioritate și ca un șir de măsuri incluse în restul

participat la primul atelier de lucru. Atelierul vine ca priorităților.
un prim pas în procesul de elaborare a planurilor

În acest context, proiectul ,,Modernizarea Serviciilor

sectoriale integrate din cadrul

Publice Locale, aria de intervenție 2, Planificare și

proiectul ,,Modernizarea Serviciilor Publice Locale,

Programare regională" vine să acorde suport

aria de intervenție 2, Planificare și Programare

Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

regională".

precum și ADR-urilor în demararea procesului de

Începând cu anul 2010 Regiunile Nord, Centru și

planificare regională în sectorul EE în toate trei

Sud au fost implicate activ în procesele inițiale de

Regiuni din Republica Moldova, prin implementarea

dezvoltare regională conduse de Consiliile pentru

principiului participativ. Acest proces se axează pe

Dezvoltare Regională și Agențiile pentru Dezvoltare antrenarea reprezentanților grupului de lucru,
Regională. Până în anul 2012, nu a existat

precum și a altor actori interesați, în ateliere de lucru

componenta eficiență energetică în strategiile și

speciaizate ce vin să acorde suport în luarea

planurile operaționale regionale. În timp s-a realizat

deciziilor privind eficientizarea consumului de

importanța includerii acestei componente în

energie în clădirile publice la nivel regional. Unul din

documentele strategice regionale din cauza

atelierele planificate a avut loc în Cimișlia și a avut

necesității eficientizării consumului de resurse

menirea să dezvolte capacitățile de planificare

energetice. Eficiența energetică a fost introdusă în

sectorială la nivel regional și local.
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,,Instituțiile cu cea mai mare capacitate de conservare a energiei dar și cu un
consum ridicat, sunt instituțiile publice. Un calcul estimativ ne arată că aproximativ
40 % din bugetul unei instituții publice este prevăzut pentru achitarea consumului
de energie electrică, ceea ce este un lucru alarmant. Potențialul reducerii
consumului unei clădiri vechi, printr-un management energetic efectiv, este estimat
între 30 și 50%", a declarat Ion Muntean, expert în Eficiență Energetică, GOPA 2.

Stela Corobceanu, lider de echipă adjunct în

viaţă a blocului.

cadrul ariei de intervenţie 2, Planificare şi

Cele trei domenii de intervenţie stabilite până în

Programare regională a menţionat că este o

prezent sunt: Apă şi Sanitaţie, Managementul

necesitate și o cerere de a lucra în comun cu

deşeurilor şi Eficienţa Energetică a

reprezentanţii administraţiilor locale şi regionale

clădirilor publice. Pentru fiecare domeniul se va

pentru a identifica idei şi soluţii transpuse în acele crea un grup de lucru care împreună cu
proiecte cu impact.
specialiştii ADR Sud şi experţi naţionali şi
Principalele beneficii în urma utilizării eficiente a

internaţionali vor participa la procesul de

energiei sunt în primul rând reducerea

elaborare a planurilor sectoriale integrate. Întreg

consumului de energie, reducerea impactului

procesul se planifică a se finaliza spre sfârşitul

preţurilor energetice tot mai mari, îmbunătăţirea

anului 2015. Proiectul cuprinde în aria sa de

securităţii aprovizionării, îmbunătăţirea

intervenţie toate cele trei regiuni de dezvoltare din

standardului tehnic pentru clădiri şi procese,

Republica Moldova.

creşterea gradului de confort, creşterea duratei de
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Experți europeni vor asista administr

C

omponenta a 3-a ,,Consolidarea capacităților acto-

rilor regionali" din cadrul proiectului twinning ,,Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională
în Republica Moldova" a fost lansată oficial la Cimișlia
miercuri, 20 februarie. Proiectul este implementat de către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în toate
cele trei regiuni de dezvoltare și are ca obiectiv principal
elaborarea unor proiecte bine închegate atât din punct de
vedere conceptual cât și al cererii de finanțare.
Proiectele care vor beneficia de asistența experților europeni vor corespunde normelor naționale și celor europene, astefl încât beneficiarii să poată identifica și alte

,,Vom avea suportul experților
europeni în elaborarea a două
proiecte mari, regionale. Vom
avea posibilitatea să învățăm
cum să elaborăm aceste proiecte și cum să aplicăm la fondurile externe"

surse de finanțare, decât cele naționale.
Obiectivul general al proiectului twinning este de a contribui la eforturile țării de a face față acestei provocări a
dezvoltării regionale. În cadrul componentei a treia este
prevăzut un studiu de caz.
În regiunea de Sud, studiul de caz îl vor constitui proiectele comune a trei raioane: Basarabeasca, Cimișlia și Leova. Reprezentanții administrațiilor raionale vor lucra
alături de experți europeni la adaptarea celor două proiec-

Maria Culeșov,
Directorul Agenției de
Dezvoltare Regională Sud.

te la normele europene. Astfel beneficiarii vor putea să
identifice și alte surse de finanțare decât cele naționale.
Experții europeni și naționali vor asista administrațiile
raionale la elaborarea notei conceptuale și a cererii complete de finanțare. Această activitate va oferi suport
metodologic și ghidare, monitorizare pas-cu-pas, va oferi
o experiență de învățare prin acțiuni atât Ministerului
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor cât și regiunilor.
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rațiile raionale în scrierea proiectelor
Twinningul este unul din instrumentele introduse în cadrul politicii europene de
vecinătate pentru a consolida relațiile dintre Uniunea Europeană și vecinii săi. Proiectul ,,Consolidarea capacităților în dezvoltarea regională în Republica Moldova este finanțat de
comisia europeană și principala instituție beneficiară a proiectului este Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor. Bugetul total al proiectului este de 1.170.000 € cu o durată de implementare de 21 de luni (mai 2012 - Ian. 2014) și are ca formă de implementare seminare de
instruire, ateliere de lucru și vizite de studiu.

Va fi un proces mai mult consulta- torilor.

perți din Republica Moldova”.

tiv care va presupune deplasarea

Igor Malai, Lider de pro-

Evenimentul de lansare a proiec-

experților în teritoriu timp de

iect componenta 3 din partea R. M. telor a continuat cu un atelier de

aproximativ 10 zile, pe parcursul

a ținut să precizeze că ,,Proiectul

lucru care va dura două zile. În

unui an calendaristic. Proiectul

twinning are ca parteneri de bază

aceste două zile inițiativele de pro-

general, însă nu acoperă documen- Ministerul de interne a Franței și
tația tehnică a proiectelor pilot Ministerul Român al dezvoltării

iect vor fi discutate separat îm-

preună cu expertul twinning,
parte trecută drept contribuția ben- regionale și turismului. Proiectul de România, Gabriela Macoveiu și
eficiarilor direcți. ,,Incubatorul retwinning nu este un proiect tehnic consultanți de la Ministerul Dezgional de afaceri din orașul
în care este elaborată toată docuvoltării Regionale și Construcțiilor.
Cimișlia" și ,,Construcția apeduct- mentația necesară, acesta este un
ului magistral Leova-Cimișlia-

pic mai complicat, un fel de

Basarabeasca" - sunt cele două in-

schgimb de experiență între ex-

ițiative de proiecte care vor câștiga perții europeni din trei țări și exo șansă în plus în fața finanța-
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Identificarea dificultăților în implementarea proie
Grupul de lucru pentru reabilitarea
zonei ,,Lacul Sărat" din Cahul s-au întrunit
pe 21 februarie, în prima ședință de lucru
din acest an pentru a stabili termenul de
reîncepere a lucrărilor. Lucrările în cadrul
proiectului implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, au fost sistate pe perioada timpului rece. De curând, beneficiarul a
reușit să identifice sursa de apă și urmează să
înceapă procedura de expertizare a acesteia.

ceptat spre finanţare, din Fondul Naţional de
Dezvoltare Regională, în anul 2011 iar lucrările de reamenajare au început în luna mai,
2012. În procesul de curățare a Lacului Sărat
au fost descoperite izvoare subterane care
au împiedicat evacuarea totală a apelor din
lac, lucru ce a dus la tergiversarea executării
lucrărilor. De asemenea în caietele de sarcini
au fost depistate neconformități dintre
volumele indicate și volumele reale ale luLa ședință au fost prezenți reprezentanții In- crărilor. Proiectul tehnic a fost supus reexspecției de Stat în Construcții, viceprimarul aminării. În urma reexaminării proiectului a
orașului Cahul, Iurie Arnaut, reprezentanții fost încheiat un acord adiţional care a majorat valoarea lucrărilor de la 7 229 mii lei
ADR Sud, managerul de proiect, anpână la 9396,73 mii lei.
treprenorul și dirigintele de șantier. Reprezentanții Inspecției de stat în construcții O altă dificultate semnificativă ține de faptul
au recomandat antreprenorului să expertcă forarea sondei arteziene nu a fost coorizeze compoziția betonul folosit la condonată cu Agentia de stat pentru geologie
strucția lacului și să urmeze cu strictețe pre- din Republica Moldova(AGEOM). Acest
vederile proiectului tehnic.
fapt nu a permis execuția lucrărilor de forare
a sondei.
Proiectul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi
agrement Lacul Sărat din Cahul" a fost ac-

ectului de reabilitarea a zonei ,,Lacul Sărat”

Primăria oraşului Cahul, în calitate de beneficiar, a semnat un contract cu compania
EHGEOM I.S. Expeditia Hidrogeologica din Moldova, prin care cea din urmă și-a
asumat responsabilitatea de a identifica sonda conservată în anii '80 ai secolului
trecut. Compania contractată a reușit să identifice una din sondele forate și tamponate și urmează să înceapă procesul de expertizare și identificare a posibilităților
de utilizare a acesteia.
Proiectul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi agrement Lacul Sărat din Cahul" a fost
înaintat spre finanţare de către Primăria oraşului Cahul. Acesta prevede dezvoltarea
infrastructurii de agrement turistic în Regiunea de Dezvoltare Sud, în vederea
creşterii economice durabile şi echilibrate a Regiunii.
Zona Lacul Sărat, cît şi cea adiacentă, oferă caracteristici unice naturale cu posibilităţi de reabilitare şi tratament a unui număr însemnat de maladii ale aparatului locomotor, sistemului nervos central, sistemului sangvin. Proiectul este finanţat din Fondul Naţional de Dezvoltare Regională costul total fiind de 12 119 400 lei.

Un grup de reprezentanți din cadrul Agenției de Dezvoltare
Regională Sud (Sud ADR) în frunte cu directorul instituției,
Maria Culeșov, a participat, în perioada 26-27 februarie în
Budapesta, Ungaria, la ședința Comitetului Director din cadrul proiectului CO-WANDA (Convenţie pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre).
ADR Sud este unul din cei 9 parteneri din cele 11 țări
riverane Dunării. Proiectul a fost lansat în octombrie 2012 și
a fost inițiat pentru a facilita elaborarea unei convenţii internaționale pentru managementul deşeurilor generate de nave
pe Dunăre.
Agenția de Dezvoltare Regională Sud este unul din cei 9
parteneri din cadrul proiectului și desfășoară activități în cadrul pachetelor de lucru 3 și 5 din cele 5 pachete de lucru ale
proiectului. Activitățile realizate de Agenție vor cuprinde
latura informațională și elaborarea unei Strategii, coordonată
cu un model internațional, de implementare a Convenției
pentru managementul deşeurilor pentru navigaţia interioară
pe Dunăre. În procesul de elaborare a strategiei vor fi implicați experți naționali din domeniul protecției apelor și se
va ține cont de model elaborat la nivel internațional.
La fel, vor mai fi implementate acţiuni pilot pentru colectarea deşeurilor generate de nave în diverse ţări riverane
Dunării. Acestea vor fi disponibile în mod gratuit pentru
nave, astfel încât să permită testarea soluţiilor propuse
pentru un sistem de finanţare, punând în balanţă diferitele
sisteme existente şi utilizarea Serviciilor de Informare Fluvială - RIS.

Ședința Comitetului director
din cadrul proiectului CO-WANDA,
26-27 februarie, Budapesta
În prim zi de întrunire a avut loc ședința Comitetului Director al proiectului unde a
fost supus votului Manualul de Identitate Vizuală a proiectului. Au mai fost prezentate
realizările obținute în cadrul proiectului de către toți partenerii cât și pașii următori.
Cea dea doua zi a fost dedicată studiilor de caz, în special cele din regiunea Rinului, și
regiunea râului Sava, cât și propunerilor experților europeni în domeniu.

Finanţat prin intermediul Programului de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei, proiectul „CO-WANDA (Convention for Waste Management for Inland Navigation on the Danube) Convenţie pentru managementul deşeurilor
pentru navigaţia interioară pe Dunăre" a fost
elaborat de 11 parteneri din 9 țări riverane
Dunării. Proiectul a debutat la data de 1 octombrie 2012 şi se va finaliza la sfârşitul lunii septembrie 2014.

Prestatorul de servicii "Apă-Canal Cahul"
se pregăteşte să devină operator regional

Prestatorul de servicii "Apă-Canal Cahul" a beneficiat
de investiţii germane consistente, care îi permit să îşi
extindă activitatea şi să devină un operator eficient şi
profitabil. Sprijinul financiar a fost acordat prin
intermediul proiectului "Modernizarea serviciilor
publice locale în Republica Moldova", implementat
de Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei.

amplasată pe un panou în centrul oraşului.

Astfel, sediul companiei a suportat reparaţii în valoare
de 580 de mii de lei. Totodată, pentru a optimiza
capacităţile operaţionale ale întreprinderii, au fost
procurate maşini specializate în valoare de peste 1,7
mii lei pentru intervenţii în caz de avarii, evacuarea
apelor uzate ş.a.

De asemenea, tot la 1 martie curent, a fost proiectată
ediţia specială a emisiunii TV "Reporter de Gardă",
dedicată eforturilor de a creşte calitatea apei în
raionul Cahul. Emisiunea a fost elaborată de
Asociaţia Telejurnaliştilor Independenţi, în
parteneriat cu „Ziarul de Gardă", şi difuzată la
Moldova 1. Ediţia a fost sprijinită financiar de
Guvernul României.

Schimbarea la faţă" a Apă-Canal Cahul s-a făcut
remarcată şi la nivel de imagine instituţională. A fost
elaborat manualul de identitate vizuală al companiei,
care conţine un pachet de materiale corporative:
logou, slogan, foi cu antet, cărţi de vizită, şabloane
pentru buletine informative, rapoarte şi contracte.
Cromatica "Apă-Canal Cahul" este verde şi albastru,
ceea ce corespund filosofiei de care se ghidează
întreprinderea: puritatea apei şi salubritatea mediului.
Logoul este construit pe simbolul nufărului, care pe
lângă faptul că aparţine Cahulul, face apel la apa de
calitate şi efectele ei curative.
Culorile corporative "Apă Canal Cahul" şi logoul vor
face uşor de recunoscut uniformele de serviciu ale
celor 200 angajaţi ai companiei. La 1 martie 2013,
aceştia au defilat în Piaţa Horelor din Cahul şi au
făcut o poză oficială de grup. Fotografia va fi

Cu ocazia evenimentului, a fost lansat site-ul ÎM
"Apă-Canal Cahul", www.apacanalcahul.md, care
conţine informaţii utile pentru consumatori, buletine
de calitate a apei, precum şi jocuri interactive, menite
să educe o atitudine responsabilă faţă de problemele
de mediu.

„Fie ca această zi să fie una istorică pentru oraşul
Cahul, pentru că asistăm la extinderea serviciului
de aprovizionare cu apă către alte localităţi. Doar
astfel vom putea obţine tarife mai mici, prin
activitatea unor întreprinderi specializate şi dotate
cu echipament, a unor persoane instruite. Este o
soluţie de viitor pentru dezvoltarea localităţilor
noastre."
Veaceslav Guţuţui
Viceministrul Dezvoltării Regionale
şi Construcţiilor

ÎM "Apă-Canal Cahul" a fost înfiinţată în 1970 şi
are la acest moment aprox. 45 000 consumatori.
Compania are toate şansele să devină un operator

3 milioane de
lei

de servicii veritabil şi să deservească nu doar
oraşul Cahul, ci şi satele învecinate.
Abordarea GIZ este de a impulsiona cooperarea

pentru Întreprinderea
Municipală

intercomunitară, astfel ca localităţile învecinate să
presteze în comun servicii, pentru a creşte
eficienţa şi pentru a optimiza costurile. Astfel, a

,,Apă-Canal” Cahul

fost creat un grup de lucru responsabil de a
identifica soluţia juridică cea mai practică pentru
livrarea în comun a serviciilor de apă şi canalizare
de către Apă-Canal Cahul în localităţile Crihana
Veche, Roşu, Manta şi Cahul.
În 2012, în satele Crihana Veche, Manta şi Roşu
a fost construită infrastructura necesară pentru
aprovizionarea cu apă a populaţiei. În Manta şi
Crihana Veche lucrările au fost finanţate din
contul Fondului Naţional pentru Dezvoltare
Regională, gestionat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Construcţiilor. În satul Roşu
apeductul a fost construit din fondurile oferite de
Guvernul României, prin intermediul GIZ.
Proiectul a fost implementat de către Agenţia de
Dezvoltare Regională Sud.
În iulie 2012, consiliul raional Cahul a aprobat
componenta actualizate pe apă şi canalizare din
Strategia raională de dezvoltare socio-economică.
Cu asistenţa GIZ, au fost grupate localităţile pe

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în

posibilităţile de conectare la servicii de apă şi

Republica Moldova" este implementat de Agenţia de

canalizare, în funcţie de accesul la bazine

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi este

hidrografice şi nu neapărat de hotarele

sprijinit financiar de Ministerul German pentru

administrative. Ulterior, localităţile vor fi asistate

Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Agenţia

la elaborarea documentaţiei tehnice pentru

Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare

procurare, studiilor de fezabilitate, pentru a

Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe

atrage mai uşor investiţii în domeniu.

al României.
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