MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ŞI DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Portofoliul
de proiecte investiționale
al Regiunii de Dezvoltare Sud
pentru perioada 2022-2024

Stimată doamnă/domn,
Atragerea și valorificarea resurselor financiare externe pentru implementarea
proiectelor de infrastructură reprezintă o prioritate în dezvoltarea socioeconomică a Regiunii de Dezvoltare Sud. Necesitatea investițiilor străine
este dictată în special de insuficiența capitalului investițional pe plan intern,
necesar pentru creșterea economică a țării și îmbunătățirea calității vieții în
orașele și satele noastre.
Regiunea de Dezvoltare Sud constituie 24,2% din suprafața totală a țării și are o populație de circa
526 mii locuitori (2021). Comparativ cu alte regiuni de dezvoltare din țară, Regiunea de Dezvoltare Sud
deține o serie de avantaje: așezare geografică favorabilă, infrastructură de transport tri-modală (rutier,
feroviar, naval), turism vitivinicol dezvoltat, resurse naturale unice pe teritoriul țării, rezervații naturale
de importanță internațională.
Prezentul Portofoliu de proiecte investiționale este elaborat de către Agenția de Dezvoltare Regională
Sud, pentru a promova în rândul partenerilor de dezvoltare cele 20 de proiecte investiționale, evaluate
în cadrul Concursului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023,
cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Proiectele sunt incluse în
Programul Operațional Regional Sud 2022-2024 și abordează următoarele domenii de intervenție:
aprovizionare cu apă și sanitație, revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice,
valorificarea infrastructurilor de afaceri, sporirea atractivității turistice.
Suntem convinși că acest portofoliu va constitui un punct de reper pentru viitoarele colaborări între
actorii regionali și donatorii externi privind implementarea proiectelor de infrastructură, orientate spre
creșterea competitivității și dezvoltării durabile a Regiunii de Dezvoltare Sud, precum și creșterea
calității vieții locuitorilor acesteia.
#Contribuie la dezvoltarea echilibrată a Regiunii!
#Investește în Sudul Moldovei!
Ion PÎNZARI
Director interimar ADR Sud

Domeniul de intervenție:
REVITALIZARE URBANĂ ȘI DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
CONSOLIDAREA REVITALIZĂRII URBANE PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR
PUBLICE ÎN SECTORUL CĂUȘENII VECHI DIN ORAȘUL CĂUȘENI
Aplicant
Primăria orașului Căușeni

•

Localizare
Zona de revitalizare a orașului Căușeni

Bugetul estimat al proiectului
8.011.956,00 MDL

Obiectivul general
Sporirea atractivității zonei de revitalizare Căușenii
Vechi din orașul Căușeni prin îmbunătățirea situației
socio-economice a sectorului, generarea locurilor de
muncă și stimularea dezvoltării zonelor adiacente.

Durata proiectului
12 luni

Obiective specifice
Crearea condițiilor pentru realizarea cu succes
a activităților și asigurarea vizibilității proiectului.
• Asigurarea atractivității serviciilor educaționale,
culturale și de odihnă activă de calitate prin
reparația capitală a acoperișurilor și a fațadelor
instituțiilor educaționale și de cultură din zona
de revitalizare Căușenii Vechi, și anume:
- Grădinița de copii „Lia-Ciocîrlia”;
- Gimnaziul „Dimitrie Cantemir”;
• Oferirea oportunităților pentru odihna activă în
condiții de securitate prin amenajarea a 9 terenuri
de joacă în spațiile aferente ale grădiniței de
copii nr. 6 „Lia-Ciocîrlia” și a blocurilor locative
din zona de revitalizare Căușenii Vechi;
• Stimularea odihnei active și regionalizarea
activităților sportive prin construcția terenului
sportiv multifuncțional în sectorul de revitalizare
Căușenii Vechi;
•
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Promovarea inițiativei de revitalizare a zonelor
defavorizate în cadrul parteneriatelor.

Indicatori de produs
• 2 obiecte publice reparate și eficientizate
energetic;
• 6 terenuri de joacă amenajate pe teritoriul
Grădiniței de copii nr. 6 „Lia-Ciocîrlia”;
• 3 terenuri de joacă și agrement amenajate în
curtea blocurilor.
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
3208 beneficiari direcți (locuitorii zonei de
revitalizare);
119 de copii care frecventează grădinița,
beneficiari de condiții sigure și prielnice de
educare;
30 angajați ai grădiniței, beneficiari de condiții
sigure și prielnice de muncă;
132 elevi ai gimnaziului, beneficiari de condiții
sigure și prielnice de învățământ,
21 de angajați ai gimnaziului, beneficiari de
condiții sigure și prielnice de muncă.

Domeniul de intervenție:
REVITALIZARE URBANĂ ȘI DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
CENTRUL SPORTIV REGIONAL CIMIȘLIA
Aplicant
Primăria orașului Cimișlia

Bugetul estimat al proiectului
53.000.000,00 MDL

Localizare
Orașul Cimișlia

Bugetul estimat al proiectului
24 luni

Obiectivul general
Dezvoltarea durabilă a orașului Cimișlia prin crearea
infrastructurii sportive regionale
Obiective specifice
•
•
•

10 sporturi de performanță dezvoltate în
Regiunea de Dezvoltare Sud;
10000 de tineri și copii cu acces la infrastructură
sportivă;
Incluziunea socială a peste 600 de persoane din
categoriile de risc.

Indicatori de produs
1 centru sportiv construit;
10 cercuri sportive funcționale;
1 traseu turistic amenajat.
Indicatori de rezultat
•
•
•

10 000 populație deservită;
40 localități cu acces sporit la centrul sportiv;
25 locuri de muncă create.
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Domeniul de intervenție:
SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE
Titlul proiectului
CREAREA COMPLEXULUI TURISTIC „VALUL LUI TRAIAN”
Aplicant
Primăria orașului Leova
Localizare
Orașul Leova, lunca râului Prut
Obiectivul general
Promovarea obiectivului turistic natural și istoric,
Valul lui Traian de Sus, cu o lungime totală de 138 km
(pe teritoriul Republicii Moldova), care își are originile
în România, iar pe teritoriul țării noastre, începe din
orașul Leova, la vest, și trece prin raioanele Cimișlia
și Căușeni, la est.
Obiective specifice
•
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Crearea infrastructurii de cazare turistică,
reabilitatea bazinului acvatic și a zonei de
agrement, aflate în imediata apropiere a
monumentului natural și istoric.

Bugetul estimat al proiectului
19.750.000,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•
•

2 atracții turistice renovate;
1 atracție turistică amenajată;
15 ha teritoriu amenajat;
0,475 ha drum construit/renovat/reabilitat;
20 case de lemn/40 locuri de cazare create.
Indicatori de rezultat

•
•
•

3 obiective turistice amenajate;
1 obiectiv turistic inclus în circuite turistice;
1 traseu tematic conectat la rețeaua regională.

Domeniul de intervenție:
SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE
Titlul proiectului
CONTRIBUȚIA COMUNITĂȚILOR LOCALE ÎN AMENAJAREA TURISTICĂ
A TRASEELOR REGIONALE
Aplicant
Primăria satului Popeasca, raionul Ștefan Vodă
Localizare
Raioanele Căușeni (orașul Căușeni), Cimișlia (orașul
Cimișlia), Ștefan Vodă (satul Popeasca)
Obiectivul general
Implicarea localităților istorice în promovarea
investițiilor pentru amenajarea atracțiilor turistice
importante în cadrul traseelor turistice regionale.
Obiective specifice
•
•

Amenajarea atracțiilor turistice importante în
localitățile Regiunii Sud;
Elaborarea traseului turistic regional prin 3
raioane în Regiunea Sud.

Durata proiectului
36 luni
Indicatori de produs
•

•
•

3 atracții turistice amenajate în 3 localități
angajate în a dezvolta turismul din raioanele
Ștefan Vodă, Căușeni și Cimișlia;
1 ha de terenuri amenajate pentru necesități
turistice;
3 drumuri de acces spre atracții turistice.
Indicatori de rezultat

•
•

3 obiective turistice amenajate în comunități
pregătite pentru turiști;
1 traseu regional tematic conectat la rețeaua de
obiecte de patrimoniu valorificate turistic.

Bugetul estimat al proiectului
12.892.949,11 MDL
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Domeniul de intervenție:
SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE
Titlul proiectului
CREAREA UNUI COMPLEX TURISTIC ÎN RAIONUL TARACLIA
Aplicant
Consiliul Raional Taraclia

Durata proiectului
20 luni
Indicatori de produs

Localizare
Raionul Taraclia, orașul Taraclia, satul Polevaia (în
afara orașului Taraclia)
Obiectivul general
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurei turistice
regionale în raionul Taraclia.

•
•
•
•
•

Obiective specifice
•

•
•

Reparația drumului de acces spre monumentul
arheologic – Movilă „Gaidabul” și complexul
turistic;
Construcția complexului turistic în baza taberei
de însănătoșire din orașul Taraclia;
Includerea mănăstirii, muzeului și teatrului din
orașul Taraclia în rutele turistice existente.

Bugetul estimat al proiectului
19.169.314,09 MDL
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1 atracție turistică amenajată;
1 complex turistic construit;
120 locuri de cazare create;
0,2 ha zonă amenajată;
3,2 km de drum de pământ/500 m asfalt și 3,3
km varianta alba reparat.
Indicatori de rezultat

•
•
•

1000 vizitatori pe an ai monumentului Movila
„Gaidabul”;
43000 locuitori din raionul Taraclia și din raioanele
învecinate, cu acces la facilitățile de recreere;
10000 turiști și oaspeți ai orașului.

Domeniul de intervenție:
SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE
Titlul proiectului
RESTAURAREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL ORAȘULUI TARACLIA
ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURILOR CONEXE
Aplicant
Primaria orașului Taraclia
Localizare
Orașul Taraclia
Obiectivul general
Reconstrucţia centrului etnocultural din orașul
Taraclia și modernizarea infrastructurilor conexe.
Dezvoltarea turismului durabil în Regiunea de
Dezvoltare Sud prin valorificarea potenţialului
turistic al localităţii Taraclia.
Obiective specifice
•
•
•
•
•

Reabilitarea şi modernizarea unor obiective
cultural-turistice din orașul Taraclia şi
consolidarea patrimoniului cultural şi istoric;
Diversificarea ofertei turistice a Regiunii de
Dezvoltare Sud prin crearea traseului turistic
regional „Complex etno-cultural orașul Taraclia”;
Formarea de capacităţi a actorilor locali
pentru implicarea mai activă în dezvoltarea şi
promovarea patrimoniului turistic local.
Promovarea potenţialului turistic al Regiunii de
Dezvoltare Sud şi facilitarea accesului vizitatorilor
şi turiştilor la destinaţiile culturale şi istorice;
Propulsarea unui model de dezvoltare economică
a localităţii Taraclia în domeniul turismului.

Bugetul estimat al proiectului
14.577.206,00 MDL
Durata proiectului
18 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•
•

244 m2 extindere a clădirii teatrului;
175 m2 extindere a clădirii muzeului;
4 rețele inginerești Teatru (ventilare, condiționare,
apă-canalizare, căldură);
4 rețele inginerești Muzeu (ventilare, condiționare,
apă-canalizare, căldură);
1 parcare amenajată.
Indicatori de rezultat

•
•
•

3 obiective turistice amenajate;
2 obiective turistice incluse în circuite turistice
în urma implementării proiectelor de dezvoltare
regională;
2 trasee tematice comune conectate la rețeaua
regională.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA APEDUCTELOR MAGISTRALE IARGARA-BOROGANI, IARGARA-TIGHECI
ȘI A REȚELELOR DE APEDUCT INTERIOARE
Aplicant
Primăria Tigheci, raionul Leova
Localizare
Localitățile Iargara, Băiuș, Cociulia Nouă, Meșeni,
Tigheci și Cuporani din raionul Leova
Obiectivul general
Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare cu
apă potabilă prin cooperare regională a localităților
din raionul Leova.
Obiective specifice
•

•
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Cetățenii din localitățile: Băiuș, Borogani,
Cociulia Nouă, Cuporani, Meșeni și Tigheci
au acces la servicul de aprovizionare cu apă
îmbunătățit;
Primăriile Băiuș, Borogani, Tigheci, Iaragara
și Consiliul Raional Leova cooperează pentru
regionalizarea și îmbunătățirea serviciului de
aprovizionare cu apă potabilă a cetățenilor din
raionul Leova.

Bugetul estimat al proiectului
35.369.200,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•
•
•

16 500 m rețele de apeduct magistral construite;
44 330 m rețele de apeduct interioare construite;
2 rezervoare de apă potabilă construite
(V=150m3x2);
2 rezervoare de apă potabilă construite
(V=50m3x2);
1 turn de apă construit (V=25 m3);
2 stații de pompare a apei construite.
Indicatori de rezultat

•
•

6 localități cu acces la sistemul de alimentare cu
apă și canalizare costruit;
8215 locuitori cu acces la sistemul de alimentare
cu apă și canalizare costruit.

Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA APEDUCTELOR INTERIOARE ÎN SATUL TOMAI ȘI SATUL SĂRATA-RĂZEȘI,
RAIONUL LEOVA
Aplicant
Primăria satului Tomai, raionul Leova

Durata proiectului
36 luni
Indicatori de produs

Localizare
Satul Tomai și satul Sărata Răzeși din raionul Leova
Obiectivul general
Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare cu
apă potabilă prin cooperare regională între raioanele
Leova și Hâncești.

•
•

•

Obiective specifice
•
•

•

Construcția rețelelor de apeduct cu lungimea
totală de 44 759 m;
Construcția a două rezervoare supraterane cu
capacitatea a câte 150 m3 și a două rezervoare
cu capacitatea a câte 50 m3;
Regionalizarea serviciului de aprovizionare cu
apă potabilă.

Bugetul estimat al proiectului
32.480.020,00 MDL

44759 m rețele de apeduct construite în satele
Tomai și Sărata-Răzeși, raionul Leova;
4 rezervoare de apă potabilă: s. Tomai, r-nul
Leova - 2x150 m3; s. Sărata Răzeși, r-nul Leova,
2x50 m³;
2 stații de dezinfectare a apei: s. Tomai, r-nul
Leova – 1, s. Sărata Răzeși, r-nul Leova – 1.
Indicatori de rezultat

•

•

Populația este conectată la rețeaua de alimentare
cu apă, locuitori: beneficiari direcți: s. Tomai și
Sărata Răzeși r-nul Leova – 4112; beneficiari
indirecți: s. Mingir și Voinescu, r-nul Leova –
7254;
Localități cu acces la sistemele de alimentare
cu apă construite - beneficiari direcți: s. Tomai
și Sărata Răzeși, r-nul Leova – 2; beneficiari
indirecți: s. Mingir și Voinescu, r-nul Leova – 2.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA APEDUCTULUI MAGISTRAL SĂRATA NOUĂ – SĂRĂTENI; CU CONECTAREA
LOCALITĂȚILOR SELIȘTE, CAZANGIC, BEȘTEMAC, TROIAN, TROIȚA, VOZNISENI, COVURLUI,
SĂRĂTENI, ORAC, CEADÎR, COLIBABOVCA ȘI CNEAZEVCA DIN RAIONUL LEOVA
Aplicant
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localizare
Localitățile: Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian,
Troița, Troița II, Vozniseni, Covurlui, Sărăteni, Orac,
Ceadîr, Colibabovca, Cneazevca și Cneazevca II din
raionului Leova
Obiectivul general
Asigurarea accesului la sursa sigură de aprovizionare
cu apă potabilă a populaţiei din localitățile Seliște,
Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni,
Covurlui, Sărăteni, Orac, Ceadîr, Colibabovca și
Cneazevca din raionul Leova.
Obiective specifice
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•

Construcţia reţelelor de apeduct magistral pe
o porțiune de 52,4 km, cu conectarea a 11
localități;

•

Consolidarea capacităților de management ale
operatorului regional și a primăriilor.

Bugetul estimat al proiectului
50.221.107,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•
•

54618 m rețele de apeduct magistral construite;
1 rezervor de apă potabilă construit – (V=25m³);
2 rezervoare de apă potabilă construite –
(V=50m³);
4 stații de pompare a apei construite;
14 stații de dezinfectare a apei construite.
Indicatori de rezultat

•
•

14 localități cu acces la sistemul de AAS
construit;
10341 locuitori cu acces la sistemul de AAS
construit.

Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
APEDUCT MAGISTRAL ȘTEFAN VODĂ – CĂUȘENI – CĂINARI
Aplicant
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localizare
Satul Cioburciu, raionul Ștefan Vodă; orașul Ștefan
Vodă, orașul Căușeni și orașul Căinari
Obiectivul general
Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației
raioanelor Ștefan Vodă și Căușeni prin asigurarea
accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate.
Obiective specifice
•

•

Dezvoltarea infrastructurii Sistemul regional de
aprovizionare cu apă potabilă a populației, cu
captarea apei din râul Nistru;
Regionalizarea serviciului de aprovizionare cu
apă potabilă în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni
și dezvoltarea capacităților investiționale ale
operatorului regional.

Bugetul estimat al proiectului
50.000.000,00 MDL
Durata proiectului
36 luni

Indicatori de produs
•
•
•
•
•
•

•

1 studiu de fezabilitate elaborat;
1 pachet de documentație tehnică elaborat;
1 stație de captare a apei din râul Nistru în satul
Cioburciu construită;
1 stație de tratare, inclusiv încăperi auxiliare și
drumul de acces, construite;
3 staţii de pompare a apei către punctul final al
proiectului construite;
90 km conductă magistrală din s. Cioburciu spre
or. Căinari, inclusiv or. Ștefan Vodă și or. Căușeni
construită;
2 rezervoare de apă cu V = 800 m³ construite.
Indicatori de rezultat

•

•
•

4 localități din r-nul Ștefan Vodă și r-nul Căușeni
cu acces la servicii de alimentare cu apă potabilă
de calitate asigurat;
34670 cetățeni cu acces la servicii de alimentare
cu apă potabilă de calitate asigurat;
1 serviciu regional de aprovizionare cu apă
potabilă dezvoltat și cu capacități instituționale
îmbunătățite.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN ORAȘUL CIMIȘLIA
Aplicant
Primăria orașului Cimișlia
Localizare
Orașul Cimișlia
Obiectivul general
Creșterea confortului urban și a atractivității
orașului Cimișlia pentru cetățeni și investitori prin
extinderea sistemului de gospodărire a apelor uzate
în conformitate cu standardele naționale.
Obiective specifice
•
•
•

•
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Extinderea cu 20,1 km a rețelei de canalizare
orășenești (de la 26,6 la 46,7 km);
Construcția unei stații de pompare a apelor uzate;
Reducerea riscurilor igienico-sanitare prin
conectarea a peste 2000 de gospodării
individuale și 277 de agenți economici la servicii
de epurare a apelor uzate, reducând incidența
bolilor transmise prin apă;
Extinderea ariei de prestare a serviciilor de
canalizare a operatorului regional Î.M. „Servicii
Publice Cimișlia”.

Bugetul estimat al proiectului
31.002.940 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
20,1 km rețele de canalizare construite/reabilitate;
1 stație de pompare a apelor reziduale funcțională.
Indicatori de rezultat
•
•

5200 locuitori deserviți;
277 întreprinderi deservite.

Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
MODERNIZAREA STAȚIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN ORAȘUL CĂUȘENI ETAPA II ȘI
CONSTRUCȚIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN SECTORUL CĂUȘENII VECHI
Aplicant: Consiliul Raional Căușeni
Localizare
Raionul Căușeni, orașul Căușeni, str. Alba Iulia, 50
Obiectivul general
Un mediu curat și sigur, prin impactul diminuat
asupra sănătății oamenilor și sistemelor fluviale de
la apele netratate, noi oportunități economice pentru
întreprinderea municipală din orașul Căușeni.

Bugetul estimat al proiectului
62.832.400,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
•
•

Obiective specifice
•
•
•

•

Finalizarea reconstrucției Stației de epurare a
apelor uzate din orașul Căușeni cu capacitate
5000m³/24h, prin etapa II finală;
Construcția sistemului de canalizare în sectorul
„Căușenii Vechi” al orașului Căușeni pe o
lungime de 10.4 km, cu 2 stații de pompare;
Regionalizarea și extinderea serviciului de tratare
a apelor uzate în localitățile raionului Căușeni,
prin evacuarea acestora de către ÎM „Apă-Canal
Căușeni” și tratarea la stația de epurare din
centrul raional;
Modernizarea stației de epurare Căușeni în
scopul creșterii performanței operaționale,
alinierea la normele naționale privind epurarea
apelor uzate și creșterea calității prin protejarea
mediului și a sănătății populației.

10,4 km de rețea de canalizare construită în
sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni;
1 stație de epurare a apelor uzate din orașul
Căușeni reconstruită în totalitate prin etapa
II, finală și funcțională, la capacitatea de
5000m3/24h.
Indicatori de rezultat

•
•
•
•

16000 locuitori ai orașului Căușeni cu acces
direct prin sistemul centralizat de canalizare la
stația de epurare modernizată;
81000 locuitori cu acces la serviciul mobil de
deservire, evacuare și tratare a apelor uzate
prestate de către ÎM „Apă-Canal Căușeni”;
3000 locuitori ai sectorului „Căușenii Vechi” din
or. Căușeni cu acces la sistemul centralizat de
canalizare;
1 parteneriat dezvoltat între autoritățile publice
de nivelul I și II în domeniul ecologic și de prestare
a serviciilor calitative de apă și sanitație.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
ASIGURAREA BUNEI FUNCȚIONALITĂȚI A STAȚIEI DE EPURARE PRIN EXTINDEREA
REȚELELOR DE CANALIZARE ȘI REGIONALIZAREA SERVICIULUI
Aplicant
Primăria orașului Căușeni
Localizare
Orașul Căușeni, raioanele Căușeni și Ștefan Vodă.
Obiectivul general
Îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației și
calității mediului ambiant în raioanele Căușeni și
Ștefan Vodă, prin asigurarea accesului la servicii de
sanitație de calitate.
Obiective specifice
•

•

•

•
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Crearea accesului la servicii de sanitație
centralizată pentru 7654 locuitori din orașul
Căușeni.
Construcția rețelelor de canalizare în sectoarele
Valea Botnei, Căușenii Noi și Mocana din orașul
Căușeni.
Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă
și canalizare în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă
prin crearea unui operator regional „Apa-Canal”,
ce va deservi obiectele de alimentare cu apă și
canalizare din localitățile acestor raioane.
Reducerea numărului de devărsări a apelor
uzate în sol și în lunca râului Botna.

Bugetul estimat al proiectului
50.807.864,00 MDL
Durata proiectului
12 luni
Indicatori de produs
•
•

19257 metri liniari de rețea de canalizare nouă în
orașul Căușeni;
5 stații de pompare a apei uzate în orașul
Căușeni.
Indicatori de rezultat

•
•
•

•

7654 locuitori din orașul Căușeni beneficiari;
1 operator regional ce prestează servicii de
canalizare;
6 contracte de delegare a serviciului de
alimentare cu apă și canalizare de către APL-urile
Căușeni, Cîrnățeni, Plop-Știubei, Zaim, Opaci la
operatorul regional de servicii de alimentare cu
apă și canalizare din raioanele Căușeni și Ștefan
Vodă încheiate;
3 locuri noi de muncă.

Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
MODERNIZAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN RAIONUL CAHUL,
PRIN EXTINDERE ȘI REGIONALIZARE CONTINUĂ
Aplicant
Consiliul raional Cahul

•

Localizare
Raionul Cahul

•

Obiectivul general
Extinderea serviciului de alimentare cu apă şi
sporirea accesului populaţiei raionului Cahul la
apă potabilă de calitate prin sistem centralizat de
alimentare cu apă, prin dezvoltare și regionalizare
continuă.
Obiective specifice
•

•

•

Extinderea serviciului de AAC prin construcția
apeductului magistral (cca 52km) pe traseul
clusterelor A-B, raionul Cahul.
Asigurarea accesului la infrastructura creată
a subsistemelor de alimentare cu apă pentru
clusterele A-B, raionul Cahul, care cuprinde
localităţile Moscovei, Bucuria, Luceşti, Tătăreşti,
Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopăţica, Taraclia
de Salcie, Burlacu, Spicoasa, Borceag,
Frumuşica, şi conectarea acesteia la sistemul
centralizat de AAC Cahul.
Asigurarea accesului la apă potabilă a cca

4825 gospodării, cu o populaţie de cca 17 000
persoane, 24 ore din 24.
Îmbunătățirea condițiilor de trai și a standardului
de viață a cetățenilor raionului Cahul
Eficientizarea activității operatorului regional
“Apă-Canal” Cahul SA prin extinderea arealului
de deservire și creșterea numărului de
consumatori.

Bugetul estimat al proiectului
62.808.470,00 MDL
Durata proiectului
18 luni
Indicatori de produs
•
•
•

52 km rețele de apeduct magistral construite;
2 stații de repompare a apei;
2 rezervoare de apă pentru acumulare și
repompare a apei.
Indicatori de rezultat

•
•

17000 locuitori cu acces la sistemul de alimentare
cu apă și canalizare construit;
14 localități cu acces la sistemul de alimentare
cu apă și canalizare construit.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE APEDUCT ȘI CANALIZARE ÎN SECTORUL CĂINARI
Aplicant

•

Primăria orașului Căinari, raionul Căușeni
Localizare
Orașul Căinari, raionul Căușeni
Obiectivul general
Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din raioanele
Căușeni și Ștefan Vodă, prin adaptarea sistemelor
de apeduct și canalizare la condițiile de asigurare
cu apă potabilă din râul Nistru și regionalizarea
serviciilor de deservire prestate de ÎM „Servcom
Căinari”

Bugetul estimat al proiectului
33.868.356,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
Indicatori de produs
•

Obiective specifice
•

•
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Adaptarea sistemului de apeduct și canalizare
din orașul Căinari și satele Pervomaisc,
Constantinovca, Salcuța Nouă la condiții
de aprovizionare cu apă din râul Nistru, prin
modernizarea a 46,6 km de apeduct , 3,8 km
de canalizare și a stației de epurare Topaz - 300,
cu capacitatea de 45 m³/zi , în termen de 2 ani;
Îmbunătățirea managementului Întreprinderii
Municipale ”Servcom Căinari” și regionalizarea
serviciilor oferite populației, în cadrul
parteneriatului cu localitățile participante la
programul regional de asigurare cu apă potabilă
din râul Nistru;

Promovarea bunei practici de îmbunătățire a
calității vieții populației prin aprovizionarea cu
apă potabilă din sursele de apă de la suprafață
și sanitație.

•
•

46,6 km de rețele de apeduct adaptate la noile
condiții de asigurare cu apă potabilă de calitate
din sursele de la suprafață în orașul Căinari,
comunele Cîrnățenii Noi și Pervomaisc;
3,8 km de canalizare sub presiune;
1 stație de epurare de capacitate 45m³/zi tip
Topaz-300.
Indicatori de rezultat

•

•

4952 locuitori din orașul Căinari și 6141 de
locuitori din localitățile învecinate, cu acces la
apă potabilă de calitate din sursele de suprafață
și sanitație;
5 instituții publice și 568 locatari casnici cu
acces la instalațiile de epurare a apelor uzate.

Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI RECONSTRUCȚIA STAȚIEI DE EPURARE

Aplicant
Primăria orașului Ștefan Vodă
Localizare
Orașul Ștefan Vodă, localitățile Slobozia, Marianca de
Jos și Ștefănești
Obiectivul general
Dezvoltarea serviciilor calitative de sanitație, prin
promovarea cooperării intercomunitare regionale
între localitățile Ștefan Vodă, Slobozia, Ștefănești și
Marianca de Jos.
Obiective specifice
•

•
•
•

Îmbunătățirea indicatorilor de sănătate publică
și de mediu în localitățile vizate și asigurarea
gradului de acces al populației la serviciile
calitative regionale.
Construcția stației regionale de epurare a apelor
uzate și extinderea sistemului de canalizare.
Extinderea serviciilor de canalizare a operatorului
regional ÎM „Apă-Canal Ștefan Vodă” în orașul
Ștefan Vodă și satele apropiate.
Consolidarea capacităților de management ale
operatorului regional prin diminuarea riscurilor,
prin alinierea la standardele sanitare naționale
și a directivei DWD 2000/60/CE privind apa
potabilă.

Bugetul estimat al proiectului
61.853.246,00 MDL
Durata proiectului
36 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•

17 km rețele de canalizare construite;
1 stație de pompare a apelor uzate reconstruită;
1 stație de epurare reconstruită – 1250m³/24h;
430 cămine de canalizare construite.
Indicatori de rezultat

•
•
•

2337 locuitori cu acces la sistemul de canalizare
centralizat din sectorul individual al orașului
Ștefan Vodă, cu acces la sistemul de canalizare;
7138 locuitori, cu acces la serviciile de sanitație
din or. Ștefan Vodă;
3 localități cu acces la sistemul de canalizare
regional.
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Domeniul de intervenție:
APROVIZIONARE CU APĂ ȘI CANALIZARE
Titlul proiectului
REABILITAREA STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN ORAȘUL TARACLIA
Aplicant
Primăria orașului Taraclia
Localizare
Orașul Taraclia
Obiectivul general
• Extinderea și dezvoltarea rețelelor de
aprovizionare cu apă și sanitație în or. Taraclia și
localitățile din regiune;
• Tratarea calitativă si eficientă a apelor uzate, care
va elimina poluarea râulețelor care se revarsă în
lacul Ialpug;
• Îmbunătățirea semnificativă a situaţiei ecologice
în sudul Republicii Moldova şi regiunea de sudest Odesa, Ucraina.
•
•
•
•
•
20

Obiective specifice
Creșterea eficienței infrastructurii și serviciilor
locale de apă și sanitație în or. Taraclia;
Furnizarea serviciului de sanitație conform
standardelor naționale și a directivei DWD
2000/60/CE privind apa potabilă;
Reducerea riscurilor igienico-sanitare prin
conectarea la rețea sigură de canalizare și
epurare a apelor uzate, certificate;
Dezvoltarea serviciului calitativ de aprovizionare
cu apă și canalizare prin cooperare regională;
Reducerea costurilor de producţie;

•

Consolidarea capacităţilor de management
ale operatorilor de ramură și primăriilor, pentru
eficientizarea utilizării mijloacelor şi resurselor.

Bugetul estimat al proiectului
40.364.990,00 MDL
Durata proiectului
24 luni
•
•
•
•
•
•

Indicatori de produs
3779 m rețele de apeduct construite/reabilitate;
6012 m rețele de canalizare construite/reabilitate;
1 stație de epurare reconstruită cu debitul de
3x400 m³/zi;
4 stații de pompare construite/reabilitate;
111 branșamente individuale la rețeaua de
alimentare cu apă ;
338 conectări individuale la rețeaua de canalizare.
Indicatori de rezultat

•
•
•
•

5 localități ce au acces la sistemul de alimentare
cu apă și canalizare construit/reabilitat;
5 localități ce au acces la sistemul de canalizare
construit/reabilitat;
21000 populație cu acces la sistemul de alimentare
cu apă și canalizare construit/reabilitat;
21000 populație cu acces la sistemul de
canalizare construit/reabilitat.

Domeniul de intervenție:
VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI
Titlul proiectului
RACORDAREA LA UTILITĂȚI A SUBZONEI NR. 18 (CAHUL) DIN CADRUL ZEL „BĂLȚI”
Aplicant
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Localizare
Raionul Cahul, satul Crihana Veche, extravilan
Obiectivul general
Sporirea atractivității investiționale în economia
Regiunii de Dezvoltare Sud și îmbunătățirea calității
vieții locuitorilor din regiune.
Obiective specifice
•

•
•

Dezvoltarea condițiilor și a infrastructurii pentru
dezvoltarea economică a Regiunii de Dezvoltare
Sud în subzona nr. 18 Crihana Veche a Zonei
Economice Libere Bălți;
Asigurarea informării populației cu privire la
investiția în economia Regiunii de Dezvoltare
Sud
Regiunii de Dezvoltare Sud (subzonei nr.18
Crihana Veche a Zonei Economice Libere
„Bălți”), cu posibilități de dezvoltare economică.

Bugetul estimat al proiectului
10.464.190,00 MDL
Durata proiectului
12 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•

2,4 km rețele electrice de tensiune înaltă
construite/reabilitate;
1,41 km rețele de apeduct construite/reabilitate;
1,58 km rețele de canalizare construite/
reabilitate;
0,87 km rețele de gaze naturale construite/
reabilitate.
Indicatori de rezultat

•

1 obiectiv de suport în afaceri conectat la
structura de acces și utilități publice.
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Domeniul de intervenție:
VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI
Titlul proiectului
SERVICII INOVATIVE ALE INCUBATORULUI DE AFACERI CIMIȘLIA PENTRU DEZVOLTAREA
NOILOR AFACERI ÎN REGIUNE
Aplicant
Consiliul Raional Cimișlia

Bugetul estimat al proiectului
17.766.880,00 MDL

Localizare
Orașul Cimișlia
Obiectivul general
Consolidarea infrastructurii de suport a mediului de
afaceri din regiune, prin susținerea noilor companii
– rezidente ale IACM, orientate spre obținerea
valorii adăugate din exploatarea resurselor umane,
naturale și materiale în Regiunea Sud.
Obiective specifice
•
•
•
•

•
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Crearea spațiului (halei) de producere pentru
tineri antreprenori, cu suprafața de 1191 m2;
Creșterea numărului de rezidenți ai IACM cu
25%, prin crearea a 6 spații modulare industriale;
Oferirea unui serviciu integrat de acces la spații
de producere și asistență tehnică tinerilor
antreprenori;
Crearea de noi locuri de muncă competitive prin
instruire şi motivare, sensibilizare şi integrare
profesionistă, coeziune socială şi economică,
prin valorificarea potențialului uman şi natural
din Regiunea SUD;
Sporirea
competitivității
economice
și
investiționale a raionului Cimișlia și Regiunii
Sud, prin diminuarea disparităților sociale și
economice din zonă.

Durata proiectului: 16 luni
•

•
•
•

•

Indicatori de produs
1191 m2 suprafață hală de producere construită,
conectată la toate utilitățile inginerești: apeduct,
canalizare, gaze naturale, energie electrică, cu
capacitate industrială;
3909 m2 teren amenajat (pe lângă hala industrială
multifuncțională);
6 spații modulare dotate cu utilaj pentru producere;
17 unități tehnică, utilaj, instrumente agricole
pentru întreprinderile nou înființate din domeniul
agricol, rezidente ale IACM, deținătoare de mici
suprafețe de terenuri;
1 program de incubare/accelerare pentru hala
industrială.

Indicatori de rezultat
• 17.766.880,00 MDL investiții capitale în parcuri
industriale, ZEL-uri (în platforma industrială
multifuncțională din cadrul PI Cimișlia);
• 27 rezidenți ai structurilor de suport pentru
afaceri (ICAM);
• 100% rata de ocupare a structurilor de sprijinire
a afacerilor (după doi ani de la finalizarea
proiectului).

Domeniul de intervenție:
VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI
Titlul proiectului
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE AFACERI ÎN ZONA ECONOMICĂ LIBERĂ
„PARCUL DE PRODUCȚIE TARACLIA”
Aplicant
Primăria orașului Taraclia
Localizare
Orașul Taraclia
Obiectivul general
Stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și
a procesului de dezvoltare a afacerilor pentru crearea
durabilă de locuri de muncă și generarea de creștere
economică în raionul Taraclia, prin crearea centrelor
de afaceri și îmbunătățirea infrastructurii de afaceri
în ZEL Taraclia pentru dezvoltare durabilă, precum
și dezvoltarea unor programe speciale pentru
dezvoltarea activității IMM-urilor în raionul Taraclia.
Obiective specifice
• Furnizarea de suport competitiv pentru crearea
de proiecte de afaceri inovatoare și atragerea
de investiții prin îmbunătățirea infrastructurii de
afaceri în ZEL Taraclia;
• Creșterea vizibilității comunității antreprenoriale
în domeniul inovării și startup-urilor din zona
Taraclia pe scena internațională;
• Asigurarea suportului informațional al proiectului
pentru prezentarea și promovarea în continuare
a IMM-urilor din raionul Taraclia către investitorii
străini și atragerea finanțării.
Bugetul estimat al proiectului
27.500.000,00 MDL

Durata proiectului: 24 luni
Indicatori de produs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2,1 km drum de acces construit/reabilitat;
5,5 km perimetrul teritoriului ZEL iluminat;
1 stație de transformare de 1000 KV construită/
instalată;
2,1 km gard construit;
5 căi de acces la punctele de control;
2 obiecte pentru punctele de control cu
amplasament;
660 m2 parcare pentru mașini și vehicule grele;
3 locuri de inspecție vamală;
1 centru de afaceri și complex administrativtehnic creat;
3500 m2 suprafața clădirilor obiectivelor de
suport în afaceri dotate;
2 km rețele de apeduct construite/reabilitate;
2 km rețele de canalizare construite/reabilitate;
24 ha teritoriu amenajat (ha).
Indicatori de rezultat

•
•
•
•

24,5 mln USD investiții capitale în ZEL;
11 rezidenți ai structurilor de suport pentru afaceri;
400 locuri de muncă în cadrul întreprinderilor
ce au beneficiat de serviciile infrastructurii de
suport create;
10 întreprinderi mici și mijlocii nou-create.
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