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FIŞE DE PROIECT 

Prioritatea 1  „Reabilitarea infrastructurii fizice” 

 
Programul 1.  Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

 

Cod. proiect S11017 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlu proiect Construcţia apeductului magistral Leova - Hănăseni Noi - Filipeni- Romanovca 
Aplicantul Consiliul Raional Leova Tel. 0 263 2 26 50, email: consiliu@leova.md 
Parteneri  Primăriile: s.Hănăsenii Noi, s. Filipeni, s. Romanovca, SA „Apă Canal”- Asociat 
Localizarea RDS, r-nul Leova, or. Leova, s. Hănăseni Noi, s. Filipeni, s. Romanovca. 
Obiectivele 
proiectului 

 Obiectivul general: Extinderea aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor r. Leova 
 

 Obiectivele specifice: Construcţia apeductului magistral Leova - Hănăseni Noi - Filipeni- 
Romanovca 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 

 Consiliul Raional Leova,  

 „S.A. Apă-Canal Leova”,  

 7840 locuitori,  

 54-agenţi economici,  

 1542- gospodării ţărăneşti,  

  30 de instituţii de menire socială. 

Indicatorii de 
produs 

 2 Staţii de pompare (SP) – cu capacitatea de pompare min.18 m3/h; 

 Încăperi auxiliare -2 SP x 3  buc.; 

 1 - Drum de acces - 870 m; 

 6 - Rezervoare de apă pentru acumulare şi repompare, respectiv 2 buc.x150 m3, 2 buc x 200 
m3, 2 buc x 50 m3; 

 17790 m – Conducte magistrale din or. Leova spre c. Hănăsenii-Noi, Filipeni, Romanovca; 

 3 banere; 3 panouri; 1500 pliante/broşuri. 

Indicatorii de 
rezultat  

 Asigurarea cu apă potabilă a localităţilor ţintă creând premise pentru extinderea serviciului în 
localităţile partenere  - în localităţile ţintă se constituie 3 filiale;  

 Rezervoare de asigurare cu apă construite-6 buc;  

 Acces liber către SP- Filipeni – drum construit; 

 Zonă de protecţie pentru mediu amenajată;  

 Dezvoltarea calităţii serviciului de apă şi canalizare;  

 Stoparea crizei de apă potabilă în localităţile beneficiare;  

 Dezvoltarea sectorului agricol şi agroturismului în urma căreia  se pot obţine venituri;  

 Scăderea costurilor pentru consumul de apă datorită cheltuielilor  mai mici la întreţinere;  

 Îmbunătăţirea condiţiilor de aprovizionare cu apă potabilă  în localităţile implicate - 17318 
locuitori; 

 Crearea de noi locuri de muncă – circa 24 loc. 

Activități 
principale 

I. Lucrări de construcţie/modernizare şi extindere a sistemului de aprovizionare cu apă 
potabilă a localităţilor r-lui Leova. 

Durata 
proiectului 

24 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

10 143 604.00 lei 9 983 110,00 lei 160 494.00 lei 

 

mailto:consiliu@leova.md
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Cod. proiect S11016 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlu proiect Construcţia apeductului magistral Leova-Iargara 
Aplicantul Consiliul Raional Leova Tel. 0 263 2 26 50,  email: consiliu@leova.md 
Parteneri  Primăriile: or. Leova, s.Sîrma, c. Sărata Nouă, s. Cupcui, or. Iargara, c. Băiuş, c.Borogani, r-nul 

Cimişlia, r-nul Basarabeasca, S. A. Apă-Canal” Leova –Asociat. 
Localizarea Raionul Leova, or. Leova, s. Cupcui, c. Sărata Nouă, or. Iargara. 
Obiectivele 
proiectului 

 Obiectivul general: Extinderea aprovizionării cu apă potabilă a localităţilor r-lui Leova, Cimişlia 
şi Basarabeasca 
 

 Obiectivele specifice: Construcţia apeductului magistral Leova- Iargara 

Beneficiarii 
proiectului 

 24 214 locuitori din or. Leova , or. Iargara, s. Cupcui, s. Sărata Nouă, s. Sîrma, c. Băiuş şi c. 
Borogani; 

 314-agenţi economici din localităţile ţintă şi 32 agenţi economici din localităţile Băiuş, 
Borogani şi Sîrma;  

 1889- gospodării ţărăneşti din localităţile sus menţionate;  85 de instituţii de menire socială; 

 peste 100 mii locuitori ale raioanelor Cimişlia şi Basarabeasca vor putea să se racordeze la 
sistemul de apeduct magistral al r-lui Leova; 

 Consiliul Raional Leova. 

Indicatorii de 
produs 

 Punctul de priză/captare şi tratare a apei - 1 buc– 17000 m3/24 ore (medie în perspectivă);  
 4-Staţii de pompare (SP) - cu capacitatea de pompare purificare - min. 2000 m3/24 ore, şi 

suprafaţa totală a  construcţiei – 1,14 ha; 

  12 - Încăperi auxiliare-(SP 1+2+3+4); 

  2 - Drumuri de acces către staţiile de pompare - 1634 m; 
  Rezervoare de apă - (2 * 700m3, 6*50m3); 
  21,5 km de conducte magistrale din or Leova spre or. Iargara (cu capacitatea de conectare a 

localităţilor r-lor Cimişlia şi Basarabeasca);  

 3 filiale - Serviciu de aprovizionare cu apă potabila; 
 4 panouri,  4 banere, 3000 broşuri/pliante. 

Indicatorii de 
rezultat  

 Asigurarea cu apă potabilă a localităţilor ţintă creînd premise pentru extinderea serviciului în 
localităţile partenere  - în localităţile ţintă se constituie 3 filiale;  

 Modernizarea sistemei de priză/aspiraţie, epurare/tratare  şi  pompare a apei; 
 Rezervoare de asigurare cu apă construite;  
 Zonă de protecţie pentru mediu amenajată;  
 Dezvoltarea calităţii serviciului de apă şi canalizare;  

 Stoparea crizei de apă potabilă în localităţile beneficiare; 

 Dezvoltarea sectorului agricol şi agroturismului în urma cărui  se poate obţine venit;  
 Scăderea costurilor pentru consum de apă datorită cheltuielilor mai mici la întreţinere;  
 Îmbunătăţirea condiţiilor de aprovizionare cu apă potabilă  în localităţile implicate - circa 

17 318 locuitori; 
 Crearea de noi locuri de muncă – circa 36 loc. 

Activități 
principale 

I. Constituirea echipei de implementare; 
II. Lucrări de construcţie/modernizare şi extindere a sistemei de aprovizionare cu apă potabilă a 

localităţilor r-lui Leova. 

Durata 
proiectului 

24 luni 

Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

46 912 872,00 lei 46 675 300,00 lei 237572,00 lei 

mailto:consiliu@leova.md
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Cod. proiect S11011 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlul 
proiectului 

Modernizarea staţiei de epurare a apelor reziduale în oraşul Taraclia 

Aplicantul Primăria or. Taraclia  Tel. 0294 25774,   email: prim-tar@mail.ru 
Localizarea RDS, Primăria or. Taraclia. 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Îmbunătăţirea situaţiei ecologice a lacului Ialpug, prin tratarea apelor uzate 
urbane rîului Cogîlnic, regiunea Sud 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
 14 000 de cetăţeni ai  or. Taraclia. 

 ÎM „Apă Canal Taraclia” 

Beneficiarii indirecți: 
 Populaţia raionului Taraclia 

 locuitori raionului Bolgrad, regiunea Odesa 

Indicatorii de 
produs 

 Staţie de tratare modernizata 

 Costul de tratare a apelor reziduale – economie a 40% a energie  electrică 

Indicatorii de 
rezultat  

 Îmbunătățite condițiile de trai pentru populația urbana;  

 Redusă poluarea apelor subterane și apelor din rîul Bîc cu ape reziduale  din localitățile 
rurale;  

 Dezvoltarea infrastructurii fizice de canalizare în bazinul lacului Ialpug;  

Activități 
principale 

1. Management și monitorizare;  
2. Realizarea lucrărilor de construcție,  
3. Activități de consolidare capacități,  
4. Activități de sensibilizare a populației și promovare a proiectului 

Durata 
proiectului 

24 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

13 200 000,00 lei 13166000,00 lei 34 000,00 lei 

 

  

mailto:prim-tar@mail.ru


4 

 

 

Cod. proiect S11034 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlul proiectului Dezvoltarea sistemului de canalizare pentru localitățile rurale din bazinul rîului Cogîlnic:    
Sadaclia, Carabetovca și Iodanovca 

Aplicantul Primăria Sadaclia, r. Basarabeasca Tel. 0297 57 2 36/ +373 696 48422 
Email: prmrsadaclia@gmail.com   

Parteneri  Primăria s. Carabetovca, Primăria s.  Iordanovca, raionul Basarabeasca 
Localizarea RDS, raionul Basarabeasca, localităţile: Sadaclia, Carabetovca și Iordanovca. 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Amplificarea implicării localităților rurale la dezvoltarea regională în 
domeniul dezvoltării infrastructurii de evacuare a apelor uzate în bazinul rîului Cogîlnic, 
regiunea Sud. 
 
Obiectivele specifice: 
- Dezvoltarea infrastructurii de canalizare în zonele rurale Sadaclia, Carabetovca și 

Iordanovca, raionul Basarabeasca; 
- Îmbunătățirea capacităților de gestionare a sistemului de canalizare în satele Sadaclia, 

Carabetovca și Iordanovca din raionul Basarabeasca 
- Îmbunătățirea condiţiilor de viaţă pentru locuitorii din zonele vizate; 
- Prevenirea poluarii mediului înconjurator în bazinul râului Cogîlnic; 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
– 7121 de cetăţeni ai  satelor Sadaclia, Carabetovca, Iordanovca. 
– 34 agenţi economici, 
– 9 instituţii publice. 

Beneficiarii indirecți: 
– Populaţia raionului Basarabeasca. 

Indicatorii de 
produs 

 61000, 00  m -  reţea de canalizare nou construită; 
 4 - staţii de epurare nou construite; 
 10 - de staţii de pompare; 
 1 - regulament de funcționare a structurii de gestionare a infrastructurii elaborat. 

Indicatorii de 
rezultat  

 Îmbunătățite condițiile de trai pentru populația rurală prin  conectare la reţeaua de 
canalizare;  

 Redusă poluarea apelor subterane și apelor din rîul Bîc cu ape reziduale  din localitățile 
rurale;  

 Dezvoltată infrastructura fizică de canalizare în bazinul rîului Bîc;  

 4. Îmbunătățite capacitățile de administrare a infrastructurii publice ale APL-urilor rurale. 

Activități 
principale 

1. Management și monitorizare;  
2. Realizarea lucrărilor de construcție,  
3. Activități de consolidare capacități,  
4. Activități de sensibilizare a populației și promovare a proiectului 

Durata proiectului 24 luni 
 
Suma proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

67 239 350,00 lei 66 568 690,00 lei 670 660,00 lei 

 

  

mailto:prmrsadaclia@gmail.com
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Cod. proiect S11002 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlu proiect Construcţia şi extinderea sistemului de canalizare în satele Manta, Paşcani şi Crihana Veche 

Aplicantul Primaria  c.Manta, r. Cahul Tel. 0 299 77 341,  email: casaeuropeana@mail.ru  
Parteneri Primăria s. Crihana Veche,  Primăria or. Cahul 

Localizarea RDS, raionul Cahul, localităţile Manta, Paşcani şi Crihana Veche” 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Îmbunătăţirea situaţiei social – economice a localităţilor rurale din Regiunea de 
Dezvoltare Regională Sud prin realizarea unei structuri edilitare moderne, cu un sistem bazat pe 
calitate -mediu-igienă. 
Obiectivele specifice: 
 Extinderea sistemului de canalizare al or. Cahul prin construcţia reţelelor de evacuare a apelor 

uzate în localităţile Manta, Paşcani, Crihana Veche. 

 Îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate publică şi de mediu în localităţile de sud şi asigurarea 
gradului de acces al populaţiei la servicii calitative regionale. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 

 9600 locuitori 

 2590 gospodarii (Manta şi Crihana Veche) 
 4500 femei (Manta şi Crihana Veche) 
 1520 copii (Manta şi Crihana Veche) 
 Centrul de sănătatepublică Crihana Veche, OMF  Manta şi Paşcani 
 60 agenţi economici (Manta şi Crihana Veche) 

Beneficiarii indirecți: 
 Agenţia Ecologică Cahul 

Indicatorii 
de produs 

  2 conferinţe de presa, 
  3 panouri publicitare. 
 40000 m  de sistem de canalizare pentru s. Manta, Paşcani, Crihana Veche. 

 7 staţii de pompare a apelor uzate construite,  funcţionale. 
 Sistem conectat la staţia de epurare a or. Cahul 
 3300 gospodării individuale,  
 60 agenţi economici conectaţi. 
 1300 contracte pentru prestarea serviciilor semnate în cele trei localităţi beneficiare 
 12 şedinţe şi întâlniri cu cetăţenii 

Indicatorii 
de rezultat  

 3 locuri de muncă create   
 Infrastructura de canalizare construita şi functională. 

 Trei sate (9600 locuitori), asigurate cu acces la servicii de canalizare. 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant şi al sănătăţii publice în comunităţile Bazinului rîului 
Prut,  Regiunea de Dezvoltare Sud  

Activități 
principale 

1. Pregătirea implementării proiectului 
2. Implementarea  proiectului  
3. Promovarea proiectului 
4. Campanie de conştientizare  
5. Schimb de bune practici   
6. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului 

Durata 
proiectului 

24 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

48 990 000,00lei 48 990 000,00 lei 0 lei 

mailto:casaeuropeana@mail.ru
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Cod. proiect S11038 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare 

Titlu proiect Apă de calitate pentru localități defavorizate 
Aplicantul Consiliul Raional Cahul   Tel. 0299 22058, email: sectiaproiecte@gmail.com 
Parteneri  4 parteneri : Primăriile s.Lebedenco, c. Pelinei, s. Gavanoasa, Cahul. 
Localizarea RDS, r.Cahul, satele: Lebedenco, Ursoaia, Hutulu, Pelinei, Găvănoasa, Vladimirovca, Nicolaevca 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din 7 comunități ale raionului Cahul, 
Regiunea de Dezvoltare Sud,  prin dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă potabilă 
Obiectivele specifice: 
 Construirea rețelei centralizate de apeduct în comunele Lebedenco, Pelinei și Găvănoasa ale r-

lui Cahul și extinderea sistemului de alimentare cu apă a Întreprinderii Municipale ”Apă – Canal 
Cahul” și serviciilor acestui operator în localitățile vizate; 

 Construcția rețelelor interne de apeduct pentru asigurarea accesului la apă potabilă a circa 
8000 mii locuitori; 

 Sporirea nivelului de dezvoltare socio-economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi 
mediu a cetățenilor; 

 Promovarea cooperării intercomunitare ca practică de succes în Regiunea de Dezvoltare Sud 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
 8000 de locuitorii ai c. Lebedenco, Pelinei și Găvănoasa (inclusiv): colaboratorii celor 2 instituții  

administrative,  

 4 centre de sănătate și OMF, un azil de bătrâni,  3 instituții de învățământ, 5 grădinițe de copii; 

 1780 de gospodării individuale,  

 53 agenți economici,   3 Societăți pe Acțiuni; 

 Întreprinderea Municipală ”Apă – Canal” din orașul Cahul. 

Indicatorii de 
produs 

 Magistrală de apeduct cu lungimea de 25 km construită și funcțională; 

 Rețele interne de apeduct cu lungimea totală de 42 km construite și funcționale. 

 4 stații de pompare construite (1 la Cahul și câte 1 în fiecare comună). 

 5 rezervoare de apă construite  

 6 articole Mass-media elaborate și publicate. 

Indicatorii de 
rezultat  

 Infrastructură modernă de alimentare cu apă potabilă; 

 8 mii de locuitori din comunele Lebedenco, Pelinei și Găvănoasa cu acces la apă potabilă de 
calitate; 

 50 de agenți economici cu acces la potabilă de calitate; 

 10 instituții școlare și preșcolare, cu un număr de 1311 de copii conectați; 

 4 instituții medicale conectate; 1770  de gospodării țărănești cu acces la apă potabilă. 

 Număr redus de îmbolnăviri; 

 Resurse de apă potabilă rațional folosite; 

 Mediu ambiant îmbunătățit. 

Activități 
principale 

1. Organizarea procedurilor de achiziții publice.  
2. Construirea magistralei de apeduct cu lungimea de 25km pentru aprovizionarea cu apă 

potabilă: traseul Cahul – Găvănoasa; 
3. Construcția rețelelor interne de alimentare cu apă potabilă în c.Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa; 
4. Conectarea la sistemul centralizat de asigurare cu apă potabilă din orașul Cahul; 

Durata 
proiectului 

24 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

59181800,00 lei 59159000,00 lei 22800,00 lei 

 
 

mailto:sectiaproiecte@gmail.com
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Prioritatea 1  „Reabilitarea infrastructurii fizice” 

 
Programul 2 Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

 

Nr. fișei S 1.2.2010 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 

Programul Construcția, reabilitarea și modernizarea drumurilor regionale și a drumurilor locale. 

Prioritatea 1.  Reabilitarea infrastructurii fizice 

Măsura/ 
Programul 

2. Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor internaţionale 

Titlul 
proiectului 

Impulsionarea dezvoltării social – economice a localităţilor din cursul inferior a  râului Nistru cât 
a celor din zona de stepă  şi încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului 
L – 510 Ştefan Vodă - Talmaza 

Aplicantul Consiliul Raional Ștefan Vodă   Tel. 0 242 22401 
email: aparatcrsv1@rambler.ru 

Parteneri  3 parteneri: Consiliul raional Ştefan Vodă; Primăria s. Talmaza, r-nul Ştefan Vodă; Primăria or. 
Căușeni 

Localizarea Raionul Ştefan Vodă, or. Ştefan Vodă – s. Talmaza 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Renovarea drumului L-510 „R-30  Ştefan Vodă - Talmaza”, înviorarea 
activitatea economică locală, diminuarea fluxului de migraţie a populaţiei tinere din sate, 
intensificarea schimbului socio-economic transfrontalier, micşorarea diferenţei dintre condiţiile 
de trai a locuitorilor din satele situate în lunca r. Nistru (Talmaza, Cioburciu, Răscăieţi, Purcari, 
Viişoara) şi cele care au ieşire la drumul L510 Ştefan Vodă – Talmaza. 

Beneficiarii 
proiectului 

populaţia localităţilor: populaţia s. Talmaza (7250 loc.), Cioburciu (2861), cit şi or. Ştefan Vodă 
(7768), Răscăieţi (2930), Purcari (2245),Viişoara (638) Volintiri (4026), Ştefăneşti(1204), Feşteliţa 
(2868), Semionovca (844) Marianca de Jos(568), Ermoclia (4240), Popiasca (2717), Copceac (2577) 
Brezoaia (1035) în total 37990 locuitori.   

Indicatorii de 
produs 

 renovarea a 16,025 km din drumul L510 „Ştefan Vodă - Talmaza”  

 3015m2 de trotuare reparate în s. Talmaza;  

 2085m2 de trotuare noi construite în s. Talmaza;  

 21 de drumuri laterale consolidate; 

  5000 de copaci plantaţi;  

 2 fîntîni amenanjate. 

Indicatorii de 
rezultat  

 Asigurarea legăturii mai uşoare cu centrele urbane Ştefan Vodă şi Chişinău; 

 Facilitarea mobilităţii pe piaţa muncii; 

 Asigurarea legăturii cu drumului naţional R-30 Anenii-Noi-Căuşeni-Ştefan-Vodă-Frontiera cu Ucraina şi 
Punctele de trecere a frontierei Palanca Tudora; 

 Scăderea costurilor de consum a carburanţilor şi a uzurii mijloacelor de transport; 

Activități 
principale 

1) Pregătirea implementării proiectului  
2) Activităţi de management de proiect, coordonare comunicare. 
3) Executarea lucrărilor fizice de renovare a drumului. 
4) Activităţi de evaluare a impactului socio-economic. 
5) Activităţi de implementare a comunităţii în derularea proiectului. 
6) Monitorizarea proiectului 

Durata 
proiectului 

24  luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

  42 259 955,4 lei 42 259 955,4  lei 
0 

 
 
 
 
 
 



8 

 

 

Cod. proiect S12006 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlu proiect Îmbunătăţirea drumului L654 prin intermediul reparaţiei capitale 
Aplicantul CR Taraclia Tel. 0 294 23 081, 078358334, Email: stroitar@mail.ru 
Parteneri  1 partener. Administraţia raionului Ceadîr-Lunga 
Localizarea RDS., raionul Taraclia, raionul Ceadîr-Lunga: localităţile Ceadîr-Lunga ,Corten, Taraclia 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 
 Îmbunătăţirea şi dezvoltarea  infrastructurii rutiere în raionul Taraclia şi Ceadîr-Lunga, prin 

reconstrucţia şi modernizarea  drumului L654. 
Obiectivele specifice: 
 Îmbunătăţirea accesului spre localităţile: s.  Corten, s. Valea Perjei ,s.Tvardiţa, or.Taraclia, or. 

Ceadîr-Lunga s. Copceac;   

 Creşterea condiţiilor de mobilitate pentru cetăţeni şi mărfuri; Reducerea cheltuielilor din 
costurile de transport şi a duratei de călătorie a  populaţiei, agenţilor economici şi a 
serviciilor de urgenţă 

Beneficiarii 
proiectului 

Populaţia din raionul Taraclia: 43151 locuitori dintre care 13500 pop. urbană, 2735 agenţi 
economici, ZEL”Parcul Industrial Taraclia”, şi ZEL „Tvardiţa”,o universitate, 2 şcoli de arte, 2 
muzee,  3 hoteluri, 1 pensiune , 5 tabere de odihnă pentru copii. 
Populaţia din raionului Ceadîr-Lunga: 62 484 locuitori dintre care 19 400 persoane pop.urbană, 
2000 agenţi economici, 6 instituţii preşcolare, 5 şcoli medii generale, 10 farmacii. 

Indicatorii de 
produs 

 12,4 km de drum modernizat; 
 300 stâlpi de semnalizare montaţi; 
 100 indicatoare rutiere noi pe stâlpi instalate; 
 13 borne kilometrice instalate. 

 Un panou informativ instalat;  4  articole publicate; 
Indicatorii de 
rezultat  

 Infrastructura de drumuri raionale din raioanele Ceadîr-Lunga şi Taraclia îmbunătăţită şi 
dezvoltată. 

 Condiţiile de dezvoltare îmbunătăţite a centrului administrativ al centrului raional Taraclia şi 
realizare a Planului Urbanistic elaborat. 

 23826 populatie şi a 14 institutiilor publice din zona tinta a proiectului cu conditiile de trai 
imbunatatite.  

 Traficul de persoane şi mărfuri în zona de graniţă a regiunii Sud intensificat. 720 servicii de 
transport şi logistica în raioanele Ceadîr-Lunga şi Taraclia îmbunătăţite. 

 Cooperarea intercomunitară în regiunea Sud dezvoltată. 

 Vizibilitatea investiţiilor din resursele FNDR în regiunea Sud îmbunătăţită. 

Activități 
principale 

1. Management şi monitorizare;  
2. Realizarea lucrărilor de  construcţie;  
3. Activităţi de informare şi comunicare. 

Durata 
proiectului 

24  luni 

Suma 
proiectului 

Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 
  44 186 070, 00Lei  43 657 970, 00Lei 

528 100lei 
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Cod. proiect S12054 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlul 
proiectului 

Reconstrucţia drumului Sagaidac-Porumbrei– M3  cu lungimea de 3,043 km, r-l Cimişlia. 

Aplicantul Primăria s. Sagaidac, r. Cimişlia Tel. 024135236 Email: anasag@mail.ru  
Partenerii  6 parteneri: Primăriile satelor :Batîr,Mihailovca,Selemet,Satul Nou,Suric,Codreni 
Localizarea Raionul Cimişlia: localităţile Sagaidac, Batîr, Mihailovca, Selemet, 

Satul Nou, Suric, Codreni 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 
Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport în satele Sagaidac, Batîr, Mihailovca, 
Selemet, Satul Nou, Suric, Codreni 
 
Obiectivele specifice: 
 Reconstrucţia drumului Sagaidac-Porumbrei cu lungimea de 3,043 km-  M3 Chişinău – Cimişlia 

– Vulcăneşti – Giugiuleşti-frontieră cu România (variantă asfaltată), r-l Cimişlia 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii şi mobilităţii populaţiei din zonă. 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regional şi local; 

 Desfăşurarea circulaţiei în condiţii normale. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
15  mii locuitori din localităţile Sagaidac (2503 locuitori), Satul Nou (2223 locuitori),Mihailovca 

(3200 locuitori) , Selemet (3119 locuitori), Suric ( 977locuitori),  Batîr (2502 locuitori), Codreni 

(971 locuitori). 

Beneficiarii indirecți: 
62  de antreprenori din localităţile vizate; 
1680 proprietari de automobile din localităţi,  
Primariile localităţilor Sagaidac,Batîr,Mihailovca,Selemet,Satul Nou,Suric,Codreni 

Indicatorii de 
produs 

3,043 km drum reabilitat şi asfaltat 

Indicatorii de 
rezultat  

 Dezvoltarea infrastructurii de transport în microregiune,implicit în raion şi regiune 

 Creşterea volumului mărfurilor transportate cu 50  % în primul an de exploatare 

 Creşterea numărului pasagerilor transportaţi cu 150% în primul an de exploatare 

 Creşterea numărului de  întreprinderi individuale cu 50% 

 Creşterea exportului regional cu 100% 

 Conexiune îmbunătăţită între  toate localităţile din Microregiune 

 Servicii îmbunătăţite de transport şi logistică; 

 Reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumurilor cu 30% 

 Reducerea congestiilor de trafic/întârzierilor în urma modernizării drumurilor; 

 Creşterea securităţii rutiere/reducerea numărului de pericole de accidentare în urma 
modernizării infrastructurii rutiere. 

Activități 
principale 

1. Organizarea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de construcţie. 
2. Realizarea lucrărilor de construcţie 
3. Monitorizarea şi evaluarea interna a proiectului. 

Durata 
proiectului 

24  luni 

Suma 
proiectului 

Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

20 327,87 20 327,87 0.00 
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Cod. proiect S12014 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlu proiect Contrucţia drumului Codreni – Sagaidacul Nou 
Aplicantul Consiliul raionul Cimişlia Tel. 0 ( 241 ) 2 – 26 – 50 Email. crcim@mail.ru 

Parteneri Consiliul raional Basarabeasca, Consiliile Locale ale satelor (comunelor)– s.Troiţcoe, s.Batîr, 
s.Mihailovca, s.Selemet, s.Satul Nou, s.Suric, s.Codreni, s.Sagaidac  

Localizarea RDS, r.Cimişlia, localităţile Codreni, Sagaidacul Nou 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general:  
Crearea condiţiilor optime pentru dezvoltarea social-economică a localităţilor dezavantajate în 
RDS. 
Obiective specifice: 
1.Creşterea calităţii infrastructurii rutiere pentru localităţile din raioanele Cimişlia şi Basarabeasca, 
prin conectarea directă a drumului L580 la traseul naţional M3;  
2. Îmbunătăţirea accesibilităţii călătorilor şi mărfurilor spre şi din 13 sate din raioanele Cimişlia 
(Codreni, Sagaidacul Nou, Sagaidac, Suric, Zloţi, Satul Nou, Selemet, Mihailovca, Batîr, Troiţcoe) şi 
Basarabeasca (Ivanovca, Iserlia, Sadaclia) spre drumul naţional M3 (inclusiv spre mun.Chişinău). 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
 Populaţia celor 2 localităţi Codreni (491 locuitori) şi Sagaidacul Nou (252 locuitori) 

 Populaţia (26587 locuitori) satelor de pe traseele L580: Sagaidac, Suric, Zloţi, Satul Nou, 
Selemet, Mihailovca, Batîr, Troiţcoe r.Cimişlia, satelor: Ivanovca, Iserlia, Sadaclia 
r.Basarabeasca  

Beneficiarii indirecți: 
 Proprietarii mijloacelor de transport care vor circula/tranzita 

 Agenţii economici producători, transportatori şi cei ce comercializează mărfuri 

 Potenţialii turişti 
Indicatorii de 
produs 

 4,84 km de drum local nou construit (cu îmbrăcăminte macadam), care permite accesul la 
drumul naţional M3 a comunităţilor din 13 sate,  dat în exploatare şi transmis la bilanţul 
beneficiarului 

Indicatorii de 
rezultat  

 Infrastructură îmbunătăţită a reţelelor de drumuri; 
 Mediu favorabil pentru investiţii autohtone şi străine; 
 Securitate rutieră crescută 

 Poluarea mediului scăzută 

 Cheltuieli reduse pentru deplasare pasageri şi transport mărfuri spre şi din capitala ţării. 

Activități 
principale 

1. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor 
2. Pregătirea terenului pentru construcţia drumului 
3. Realizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a drumului 
4. Finalizarea lucrărilor de construcţie 
5. Asigurarea managementului eficient al proiectului 

Durata 
proiectului 

20  luni 

Suma 
proiectului 

Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

25 509 424,00 Lei 22 703 387,00 Lei 2 806 037,00 lei 
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Cod. proiect S12006  
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlu proiect Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani – oportunități sporite pentru dezvoltarea 
economică pentru zona de sud a Republicii Moldova  

Aplicantul Primăria Carahasani, r. Ştefan Vodă Tel. 0 242 42 236  Email:  Vlad-cociu@bk.ru 
Parteneri 3 parteneri: Consiliul raional Ștefan Vodă, Primăria s. Antonești, Primăria s. Caplani 
Localizarea Regiunea de dezvoltare Sud, Raionul Ștefan Vodă, s. Carahasani, s. Antonești 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 

Dezvoltarea social economică a zonei de Sud a Republicii Moldova 

Obiectivele specifice: 

1. Crearea unei infrastructuri viabile pentru asigurarea accesului la piaţa agricolă din s. 
Carahasani şi a transportatorilor rutieri 

2. Asigurarea accesului locuitorilor din s. Carahasani şi Antoneşti la drumul naţional R30 
3. Includerea vinăriei Carahasani -Vin în drumul Vinului şi în reţeaua turistică naţională 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiari direcţi: 
 3 300 locuitori – populaţia Carahasani 

 3 500 locuitori – populaţia Antoneşti 

 50 de producători, 250 cumpărători  la Piaţa agricolă pe zi 

 350 angajaţi din satele vecine ai fabricii de vinuri Carahasani –Vin  

 380 – participanţi ai Festivalului internaţional Ecofolc 

 120 participanţi la competiţiile de minifotbal din week-end-uri 
Beneficiari indirecţi: 
 comunităţile locale deservite, care vor beneficia în mod indirect de un acces îmbunătăţit la 

serviciile sociale, de sănătate şi educaţionale, precum şi de oportunităţile de angajare apărute 
ca urmare a potenţialelor investiţii în zonă; 

Indicatorii 
de produs 

 3,1 km din drumul local L 517 construit 

Indicatorii 
de rezultat  

 Reducerea timpului de deplasare din Carahasani, Antoneşti spre punctele de trecere a frontierei 
Palanca, Tudora; 

 Favorizarea dezvoltării unor activităţi economice noi în zonă; 

 Asigurarea unui trafic în condiţii optime de siguranţă şi confort; 

 Majorarea gradului de competitivitate a producţie agricole locale; 

 Creşterea securităţii rutiere / reducerea numărului de pericole de accidentare în urma 
modernizării infrastructurii rutiere. 

Activități 
principale 

I. Selectarea executorului lucrărilor, petrecerea achiziţiilor publice 
II. Realizarea lucrărilor fizice de renovare a drumului L 517 pe o porțiune de 3,1 km de drum. 

III. Managementul proiectului, inclusiv monitorizare, evaluare, raportare.  
IV. Promovarea rezultatelor proiectului, articole în presă, interviuri. 

Durata 
proiectului 

12  luni 

Suma 
proiectului 

Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 
Lei  8 550 457, 00 Lei - 8 550 457,00 

- 
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Cod. proiect S12020 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlul proiectului Construcţia drumului local Sărăţica Nouă – Sărăţica Veche 

Aplicantul Consiliul raional Leova Tel. 0 263 2 26 50 Email: consiliu@leova.md  
Parteneri 3 Parteneri:  primăriile   s. Filipeni, s.Romanovca, s. Sărata Nouă. 

Localizarea Regiunea de Sud a R.Moldova, r-nul Leova, c. Sărăţica Nouă (loc.Cîmpul Drept) şi c.Tomaiul 

Nou (loc. Sărăţica Veche). 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 
Modernizarea infrastructurii de acces raionale în comunele SărăţicaNouă -TomaiulNou 
Obiectivele specifice:  
Construcţia drumului local Sărăţica Nouă-Tomaiul Nou 

Beneficiarii 
proiectului 

▪ 1985 locuitori (Comunele Sărăţica Nouă şi Tomaiul Nou –   bătrâni, copii, tineri studenţi, 
etc.);  
▪ 13 agenţi economici din localităţile ţintă; 
▪ 535 - Gospodării Tărăneşti din c. Sărăţica Nouă şi Tomaiul Nou;  
▪ 611 – Gospodării Casnice; 
▪ 30 posesori de autovehicule cu destinaţie agricolă  
▪ 9 instituţii de menire socială. 

Indicatorii de 
produs 

 Drum  cu lungime de 3,7 km inclusiv drumuri laterale: 

 35 locuri de muncă temporare; 

 1000 buc  broşuri(10 cm*21 cm – 1/3 A4); 

 2 Banere (9m*1.5m); 

 2 Panouri (2m*2m). 

Indicatorii de 
rezultat  

 3,7 km  traseu construit. 

 Acces confortabil între localităţi şi spre traseul republican  R 34 (Hînceşti -Leova-Cahul-
Slobozia Mare) pentru 1985 locuitori  din c. Sărăţica Nouă şi c. Tomaiul Nou, asigurând 
legătură şi cu alte localităţi ale R. Moldova inclusiv din afara ei. 

 Asigură buna  transportare a  elevilor dintr-o localitate în alta la şcoală cu un cost şi risc 
de accident redus (condiţii valabile şi pentru persoanele ce circulă spre punctele de 
menire socială); 

 Scurgerea amenajată a apelor pe lungime de  3,7 km; 
 Stoparea plecării tineretului urmată de dezvoltarea turismului şi agroturismului, din care 

locuitorii ar putea obţine venituri;  

 Reducerea costului producţiei agricole la transportare şi a unui  trafic sigur şi confortabil;  

 Scăderea costurilor consumului de carburanţi şi a uzurii  mijloacelor de transport. 

Activități 
principale 

1  Constituirea echipei de implementare. 

2 - Lucrări de  construcţie a drumului Sărăţica Nouă-Tomaiul Nou. 

Durata proiectului 9  luni 

Suma proiectului 
Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

10 549 822,00 lei 
10 476 850,00 lei 72972,00lei 
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Cod. proiect S12051 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlul proiectului Reabilitarea infrastructurii drumului între localităţile s. Abaclia, str. Secrieru şi Centrul 

raional Basarabeasca, str. Chişinăului 

Aplicantul Primăria Abaclia, raionul 
Basarabeasca 

Tel. 0-297-51690 

Parteneri  2 parteneri:  Primăria or. Basarabeasca; Consiliul raional Basarabeasca 
Localizarea RDS, s. Abaclia şi or. Basarabeasca din raionul Basarabeasca 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectiv general:  
Evacuarea apelor pluviale din str. Secrieru s. Abaclia şi s. Chişinăului or. Basabeasca 
Obiectivele specifice: 

1. Evacuarea apelor pluviale de pe străzile vizate; 
2. Realizarea conexiunii din străzile Secrieru şi Chişinăului 

Beneficiarii 
proiectului 

 5518  locuitori din Abaclia; 

 11200 locuitori din or. Basarabesca 

 12 instituţii publice (grădiniţe, şcoli); 

 198 agenţi economici şi 282 gospodării ţărăneşti. 

 Primăriile Abaclia şi Primăria Basarabeasca; 

 Peste 3 mii posesori de autoturisme ce sunt în localităţile vizate; 

Indicatorii de 
produs 

 5519 m sistem de evacuare a apelor pluviale din str. Secrieru Abaclia; 

 2822m, drum renovat str. Secrieru, Abaclia; 

 600m drum de conexiune construit între Abaclia şi Basarabeasca 

 800 m drum renovat în str. Chişinăului, or. Basrabeasca. 

 1500m drum de ocolire construit în or. Basarabeasca, prevăzut la etapa a doua de 
realizare a proiectului 

Indicatorii de 
rezultat  

 Decongestionarea traficului rutier de pe drumurile R3, R35 şi R36 
 Extinderea rutelor inter-urbane; 
 Sporirea volumului schimbului de mărfuri între sate; 
 Facilitarea accesului a locuitorilor în zonă; 

 Diminuarea poluării mediului prin economisirea de carburanţi; 
Activități 
principale 

I. Elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea avizelor necesare pentru renovarea drumului; 
II. Semnarea acordului de parteneriat şi finanţare a proiectului cu FNDR; 

III. Campanie informaţională privind începerea proiectului de construcţie a drumului; 
IV. Executarea lucrărilor de reabilitare a drumului şi monitorizarea efectuării acestor lucrări; 
V. Darea în exploatare a drumului; 

VI. Campania informaţională privind finalizarea proiectului; 
Durata proiectului 16  luni 

Suma proiectului 
Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

30869712,00 lei 30869712,00 lei 
- 
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Cod. proiect S12021 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

2. Dezvoltarea şi diversificarea căilor de acces şi a reţelelor de comunicaţii 

Titlul proiectului Construcţia drumului comunal Filipeni - Romanovca-Sărata Nouă 
Aplicantul Consiliul raional Leova Tel. 0 263 2 26 50 Email: consiliu@leova.md 
Parteneri  3 parteneri: Primăriile s.  Filipeni, s. Romanovca, s. Sărata Nouă. 
Localizarea RDS, r-nul Leova, s. Filipeni, s. Romanovca, s. Sărata Nouă. 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Diminuarea riscului de migraţie a populaţiei şi stagnare economică a 
localităţilor Filipeni - Romanovca-Sărata Nouă 
Obiectivele specifice: 
Construcţia drumului comunal Filipeni -Romanovca-Sărata Nouă 

Beneficiarii 
proiectului 

  4136 locuitori (Romanovca şi Filipeni – bătrâni, copii, tineri studenţi etc. 

 1224 de gospodării casnice din Romanovca şi Filipeni; 

 10 instituţii de menire socială din Romanovca şi Filipeni ; 

 28  agenţii economici (Romanovca şi Filipeni); 

 574  posesori de autoturisme personale(Romanovca şi  Filipeni) ; 

  1020 - Gospodării Tărăneşti din localităţile susnumite; 

  531 posesori de autovehicule personale, inclusiv cu   destinaţie agricolă din Filipeni, 
Romanovca. 

Indicatorii de 
produs 

Drum  cu lungime de 5,8 km inclusiv drumuri laterale: 
▫ Circa 32 de podeţe construite şi reparate; 
▫ 7 poduri şi podeţe construite şi reparate; 
▫ Locuri de muncă temporare-35; 
▫ Suprafaţa de construcţie -34800 m2; 
▫ 1000 buc. Pliante/broşuri. 
▫ 2 buc. - panou; 
▫ 2 buc. - baner; 

Indicatorii de 
rezultat  

•Acces confortabil la drumul republican R-34 (Hînceşti-Leova-Cantemir-Cahul-Slobozia Mare) 
pentru localităţile Filipeni şi  Romanovca;  
•Asigurarea legăturii mai uşoare a localităţilor cu r-nul Leova şi  or. Chişinău  și alte oraşe.  
• Traseu construit-5,8 km; 
• Asigură buna  transportare a  elevilor dintr-o localitate în alta la şcoală cu un cost şi risc de 
accident redus (condiţii valabile şi  pentru persoanele ce circulă spre punctele de menire 
socială); 
•Stoparea plecării tineretului şi dezvoltarea turismului şi agroturismului, din care locuitorii ar 
putea obţine venituri; 
• Reducerea costului producţiei agricole la transportare;  
• Asigurarea unui trafic sigur şi confortabil; 
• Scăderea costurilor consumului de carburanţi şi a uzurii mijloacelor de transport. 

Activități 
principale 

1  Constituirea echipei de implementare. 
2  Lucrări de construcţie a drumului Filipeni-Romanovca-Sărata Nouă. 

Durata proiectului 12  luni 

Suma proiectului 
Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

27 626 196.00 lei 27 553 224.00 lei 
72972.00 lei 
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Prioritatea 1  „Reabilitarea infrastructurii fizice” 

 
Programul 3.  Reabilitarea căilor de acces spre punctele de trecere a frontierei 

 

Cod. proiect S12036 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 1.Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura/ 
Programul 

3. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor regionale şi a drumurilor locale 

Titlu proiect Reabilitarea şi modernizarea drumului de importanţă regională – str.I.Spirin din or.Cahul 
Aplicantul Primăria oraşului Cahul     Tel. 029921450 email: prim_cahul.ap@mail.ru 
Parteneri Consiliul Raional Cahul, CR Taraclia, CR Vulcăneşti   
Localizarea Regiunea de Dezvoltare Sud, r-l Cahul, or. Cahul 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 

Eficientizarea transportului de mărfuri şi călători în regiunea de Sud a Republicii Moldova prin 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere. 

Obiectivele specifice: 

 Reparaţia capitală a străzii Spirin din or. Cahul pe o secţiune de 2,6 km şi îmbunătăţirea 
accesului către drumurile republicane R34 şi R38. 

 Fluidizarea accesului de mărfuri şi călători către zonele de importanţă strategică ale RDS (Zona 
Economică Liberă ZEL Vulcăneşti, ZEL Taraclia, ZEL ”Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti”, 
punctelor internaţionale de trecere a frontierei Cahul - Oancea şi Cahul - Giurgiuleşti), inclusiv 
prin intermediul drumului de centură. 

 Dezvoltarea infrastructurii rutiere locale şi regionale şi integrarea în reţelele europene de 
transport. 

 Descărcarea traficului rutier prin redirecţionarea transportului, în special, cel de mare tonaj de 
pe artera centrală a oraşului. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
-  Locuitorii or. Cahul (circa 41000 cetăţeni). 
- deţinătorii a 8734 unităţi de transport înregistraţi în or. Cahul. 
- cele 15 întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea de producere, construcţii, comerţ şi alim. 
publică, cît şi de export (ICS Tricou Fantasy SRL (Italia) amplasate pe str. V. Spirin;  
Beneficiarii indirecți: 
 Transportatorii naţionali şi internaţionali de mărfuri ce traversează punctul de trecere vamală 

”Cahul-Oancea” - circa 500 maşini de tonaj mare lunar pe direcţiile Oancea –ZEL Taraclia, circa 
200 unităţi de transport lunar de la Oancea către ZEL Vulcăneşti, cât şi alţi peste 100 persoane 
care traversează zilnic hotarul cu direcţionarea în raioanele de sud (conform datelor Serviciului 
Vamal Cahul). 

  populația r-lor Taraclia și Vulcănești – circa 187000 locuitori; 

Indicatorii de 
produs 

• 2,6 km  de drum local care face legătură cu drumurile naţionale sunt reabilitaţi; 
• 24200 m2 de trotuare construite şi reabilitate 
• numărul de pasageri şi volumul mărfurilor transportate  crescut; 
• pe o lungime de 2,6 km restabilit sistemul de evacuare a apelor pluviale; 
• 25 accese la străzi laterale amenajate 
• instalate parapete de protecţie pe o lungime  de 101 m 
• instalate semnele de circulaţie rutiră şi realizat marcajul rutier 
• 123 intrări în curţi individuale amenajate 
• emisii de echivalent CO2 în atmosferă reduse; 

Indicatorii de 
rezultat  

• servicii îmbunătăţite de transport şi logistică; 
• reducerea timpului mediu de parcurs prin modernizarea drumurilor; 
• reducerea congestiilor de trafic/întârzierilor în urma modernizării drumului; 
• creşterea securităţii rutiere/reducerea numărului de pericole de accidentare în urma 

modernizării infrastructurii rutiere; 
• descărcarea centrului or., redirecţionând fluxul de transport pe  drumul de centură; 
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• sporirea atractivităţii investiţionale a zonei; 
• sporirea veniturilor în bugetul orăşenesc; 
• operativitate la tranzitarea oraşului; 
• acces îmbunătăţit la servicii publice pentru cei circa 15000 locuitori din sectoarele adiacente 

drumului Spirin 

Activități 
principale 

• Organizarea procedurilor de achiziţii publice. 
• Demararea lucrărilor de reparaţie a străzii. Etapa I. 
• Lucrări de execuţie - etapa II-III. 

Durata 
proiectului 

16 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total, lei FNDR, lei Contribuția proprie, lei 

48467707,50 46821500,00 1646207,50 
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Prioritatea 2  „Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi a pieţei forţei de muncă” 

 
Programul 5 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea şi consolidarea incubatoarelor de afaceri, centrelor de 
consultanţă şi dezvoltare a afacerilor, centrelor regionale de expoziţie, parcurilor industriale 
 

Nr. fișei S2.2.2010 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 

Prioritatea 2.  Susţinerea sectorului privat,în special, în zonele rurale 

Măsura/ 
Programul 

2.2:  Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de  consultanţă şi de susţinere. 

Titlul proiectului „Incubator de Afaceri Regional Cimişlia” 

Aplicantul Consiliul Raional Cimișlia Tel. 0241 24750, 0 241 22650, email: crcim@mail.ru,  
crcim@mail.md 

Parteneri  Consiliile raionale: Căuşeni,Basarabeasca, Leova şi Ştefan Vodă 

Localizarea Regiunea de Sud a R. Moldova, r-nul Cimișlia, or. Cimișlia.  

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general : dezvoltarea economico-socială durabilă în Regiunea de Dezvoltare Sud  
prin îmbunătăţirea coerentei in infrastructura regională de dezvoltare economica din or. 
Cimişlia. 

 Obiective specifice: 
-  Crearea unui incubator de afaceri regional în oraşul Cimişlia 
-  Intensificarea comerţului internaţional  
-  Creşterea competitivităţii actorilor din mediul public-privat din raioanele Cimişlia, 
Căuşeni,Basarabeasca, Leova ,Ştefan Vodă 

Beneficiarii 
proiectului 

 Beneficiarii direcți:  
populaţia oraşului Cimişlia – 12.800 locuitori, 
populaţia raionului Cimişlia – 62.600 locuitori;  
regiunea de Sud – raioanele Cimişlia,Căuşeni,Ştefan Vodă, Leova,Basarabeasca,în ansamblu –
311 000 persoane 

Indicatorii de 
produs 

•  Proiect de execuţie realizat, 
•  1 structură de sprijinire a afacerilor creată,  
•  1638,6mp spaţiu reparat, 
•  45 de birouri-10 spaţii pentru producere; 
•  1 automobil,  
•  Mobilier: 52 dulapuri, 224 scaune,63 jaluzele,443mp.mocheta, 50 cosuri ,3 cuiere si 1 

tejghea bar ,  
•  18 calculatoare si UPS, 
•  Materiale promoționale. 9000 Pliante; 1000 Afişe; 1 pagina web; 25 Inserţii spot radio; 

25 Inserţii ziar raional, 50 Mape prezentare; 3 Conferinţe de presa; 2 Bannere; 1 Panou; 1 
Placa comemorativa; 

•  Cursuri de formare formatori elaborate, 90 ore de curs , 
• 50 de persoane instruite,  

Indicatorii de 
rezultat  

 Infrastructura de susţinere a afacerilor dezvoltată ; 

 45 locuri de muncă temporare şi 49 locuri de muncă permanente; 

 20 firme noi ; 

 5contracte regionale; 

 50 potenţiali exportatori instruiți; 

 50 de formatori in prestarea serviciilor business; 

 120 firme cu capacităţi business consolidate;  

 virate  la buget impozite din salarii anual; 

 creşterea investiţiilor in regiune 

Activități 
principale 

1. Activităţi de pregătire a implementării  şi lansare a proiectului 
2. Realizarea lucrărilor de  modernizare si extindere spaţiu destinat incubatorului de afaceri 
regional 
3. Achiziţia si instalarea echipamentelor din dotarea incubatorului de afaceri 
4.  Promovarea proiectului, a serviciilor incubatorului de afaceri si atragerea firmelor 

mailto:crcim@mail.ru
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incubate 
5.  Formare şi consolidare capacităţi de prestare servicii ale incubatorului de afaceri  
6. Activităţi de creştere a competitivităţii a mediului de afaceri din zona ţintă 

Durata proiectului 24 luni 

 
Suma proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

11 608 440  lei 11 608 440  lei 0 
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Nr. fișei S 2.2.047 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 

Prioritatea 2.  Susţinerea sectorului privat,în special, în zonele rurale 

Măsura/ 
Programul 

2.2:  Consolidarea capacităţilor instituţiilor de informare, de  consultanţă şi de susţinere. 

Titlul proiectului „Crearea parcului industrial regional Cimişlia” 

Aplicantul Primăria or. Cimișlia Tel. 0241 25739, 0 241 22187, email: primar@cimislia.md  

Parteneri  Primăria or. Basarabeasca, Primăria s. Abaclia, Primăria s. Sadaclia, Primăria s. Mihailovca, 
Primăria s. Selemet, Consiliul Raional Cimişlia 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Sud, r. Cimişlia, or. Cimişlia 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general:  
Stimularea activităţii sectorului antreprenorial din RDS prin crearea unui mediu favorabil 
investiţiilor. 
Obiectivele specifice:     
1. Crearea infrastructurii specifice de susţinere a IMM-lor din RDS 
2. Promovarea Parcului Industrial Regional pentru atragerea viitorilor rezidenţi 

Beneficiarii 
proiectului 

- Autorităţile publice locale din cele 8 raioane ale RDS 
- Agenţii economici din RD Sud, naţionali şi străini  
- Populaţia din RDS - 543,1 mii locuitori 

Indicatorii de 
produs 

 Antreprenor selectat care va efectua lucrările de construcţie a PI 

 40 ha destinat Parcului Industrial Regional amenajat şi racordat la utilităţile publice 

 Parc Industrial promovat pentru atragerea viitorilor rezidenţi 

 Activităţi ale proiectului monitorizate şi evaluate 

 Obiect dat în exploatare şi transmis la bilanţul beneficiarului 

Indicatorii de 
rezultat  

 Condiţii îmbunătăţite pentru activitatea sectorului antreprenorial din RDS 

 Condiţii favorabile pentru atragerea investiţiilor în RDS 

 Potenţialii investitori străini, autohtoni care vor beneficia de facilităţile parcului 
industrial. 

Activități 
principale 

1. Organizarea licitaţiei pentru execuţia lucrărilor 
2. Construcţia Parcului Industrial Regional 
3. Asigurarea vizibilităţii proiectului 
4. Asigurarea managementului eficient al proiectului 

Durata proiectului 18 luni 

 
Suma proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

15 050 000 15 000 000 50 000 
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Cod. proiect S23016 
Regiunea Dezvoltare Regională Sud 
Prioritatea 2. Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special, în regiunile rurale 
Măsura/ 
Programul 

4.  Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea şi consolidarea incubatoarelor de 
afaceri, centrelor de consultanţă şi dezvoltare a afacerilor, centrelor regionale de expoziţie, 
parcurilor industriale 

Titlul proiectului Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin reabilitarea drumului de acces către zona 
economică Hârtop-Mereni 

Aplicantul Primăria Hârtop, Cimișlia Tel. 0241-37236, Email:  primariahirtop@mail.ru  
Parteneri  Primăria Albina, Cimișlia 
Localizarea Regiunea de Dezvoltare Sud,  Raionul Cimişlia, Localităţile Hîrtop și Mereni 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea drumului de acces către 
obiectivele economice de importanţă regională în Regiunea de Dezvoltare Sud. 
Obiectiv specific: 
Reabilitarea şi modernizarea a 3,1 km de drum de acces către zona economică Hârtop-
Mereni. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiari direcți:  
 3 asociaţii agricole mari, din zona economică; 

 700 antreprenori şi fermieri din localităţile beneficiare; 

 3255 locuitori a localităţilor. 
Beneficiari indirecți:  
 proprietarii mijloacelor de transport care vor circula/tranzita zonele; 

 agenţii economici producători, transportatori şi cei ce comercializează mărfurile. 

 Copii din satul Mereni care vor putea merge la şcoala de circumscripţie din Hîrtop. 

Indicatorii de 
produs 

 3,1 km de drum reabilitat; 

 30 locuri de muncă temporare nou-create (în perioada implementării proiectului). 

Indicatorii de 
rezultat  

 Creşterea numărului de agenţi economici şi a volumului de producţie agricolă în zona 
economică. 

 Drum de acces între localităţile Hârtop şi Mereni. 

 Infrastructură îmbunătăţită a reţelelor de drum. 

 Securitate rutieră crescută. 

 Mediu favorabil pentru investiţiile autohtone şi străine. 

Activități 
principale 

I. Activităţi de achiziţii 
II. Realizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a drumului 

III. Monitorizarea şi evaluarea proiectului 

Durata proiectului 7  luni 

Suma proiectului 
Total, mii lei FNDR, mii lei Contribuția proprie, mii lei 

15 000 000,00 lei 15 000 000,00 lei 
- 
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Prioritatea 3  Îmbunătățirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 

 
Programul 12 Gestionarea eficientă a deşeurilor prin dezvoltarea sistemelor  
de management integrat al deşeurilor solide 
 
 

Cod. proiect S32055 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3.  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

12.  Gestionarea eficientă a deşeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor solide 

Titlul proiect Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în rl Cimişlia 
Aplicantul Consiliul Raional Cimișlia Tel. 0 ( 241 ) 2 – 26 – 50  Email.crcim@mail.ru 
Parteneri  Primăriile: c. Gradiște, s. Valea Perjei, Cicur-Mingir, Troițcoe, c. Ecaterinovca, Satul Nou, Suric, c. 

Lipoveni, Ialpujeni, Albina, Selemet, Gura Galbenei, Hîrtop, Ivanovca Nouă, Topala, Cenac, Batîr, 
Sagaidac, c. Porumbrei, Mihailovca, 

Localizarea RDS, raionul Cimișlia, 38 localităţi rurale ale raionului. 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Instituirea unui sistem integrat, sigur pentru mediu şi eficient economic de 
gestionare a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia prin extinderea serviciului orăşenesc de 
colectare a deşeurilor din mediu urban în zonele rurale. 
Obiectivele specifice: 
1. Dezvoltarea sistemelor de colectare separată şi transportare a deşeurilor; 
2 .Dezvoltarea capacităţilor de depozitare a deşeurilor menajere solide;  
3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de trai a locuitorilor r. Cimişlia; 
4. Dezvoltarea culturii ecologice a populaţiei. 

Beneficiarii 
proiectului 

 48285 locuitori sau 18937 gospodării casnice şi 160 apartamente din  toate cele 38 localităţi 
rurale ale raionului;  

 9232 agenţi economici din raion; 

 instituţiile, serviciile şi organizaţiile publice din  localităţile rurale ale raionului; 

 potenţialii turişti. 

Indicatorii de 
produs 

 5 gunoişti intercomunale amenajate în loc.: Cenac, Gura-Galbenei, Mihailovca, Sagaidac, 
Marienfeld; 

 5 drumuri de acces spre gunoiştile intercomunale reparate cu lungime medie 825 m; 
 330 platforme pentru instalarea containerelor de colectare a DMS construite;  
 840 containere instalate 

 9 autospeciale în dotare (4 autogunoiere, 4 tractoare cu remorci,1 încărcător frontal cu 
excavator);  

 373780 saci procuraţi pentru colectarea selectivă a DMS pentru o perioadă de 1 an; 
 20 de locuri noi de muncă create; 

 Cetăţeni ecologic educaţi. 
 11 503,4 m3/an deşeuri menajere solide evacuate 

Indicatorii de 
rezultat  

 Starea mediului ambiant îmbunătăţită (apă, aer curat, sol nepoluat); 

 indici de sănătate a populaţiei din localităţile raionului îmbunătăţiţi; 
 condiţii îmbunătăţite de trai a oamenilor;  
 condiţii favorabile de activitate a agenţilor economici; 
 localităţi curate, fără deşeuri; 
 gunoişti neautorizate închise; 
 arie de acoperire cu servicii de salubrizare lărgită. 

Activități 
principale 

1. Activităţile de achiziţii de lucrări de construcţie-montaj (având la bază proiectul de execuţie) şi de 
procurări a autospecialelor ce vor avea loc la prima etapă de implementare a proiectului. 

2.  Activităţile de implementare a proiectului prevăd efectuarea lucrărilor de amenajare a 
gunoiştilor, reparaţie a drumurilor spre gunoişti, construcţia platformelor pentru instalarea 
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containerelor de colectare a DMS, instalarea containerelor, crearea serviciu raional de 
management al deşeurilor menajere solide şi dotarea lui cu autospeciale, tehnică şi echipament 
necesar. Recepţia la terminarea lucrărilor, recepţia finală şi transmiterea la bilanţul beneficiarului.  

3. Desfăşurarea campaniei de informare a populaţiei privind metodele de colectare selectivă a 
DMS. 

Durata pr. 21 luni 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

15 731 320,00 lei 12 585 056,00 lei 3146264,00 lei 

 
  



23 

 

 

Cod. proiect S32025 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3.  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

12. Gestionarea eficientă a deşeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor solide 

Titlu proiect Colectarea  și evacuarea  centralizată a deșeurilor 
Aplicantul Primăria s.Roşu Tel.   (0299)71-2-48  Email: primariearosu@mail.ru  
Partenerii 4 parteneri:  Primăria  or. Cahul, Primăria  s. Andrușul  de  Sus, 

Primăria  s. Andrușul  de  Jos,   Primăria  s.Zîrnești 
Localizarea RDS, raionul  Cahul, satul Roşu 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general:Îmbunătățirea radicală a stării  sanitaro - epidemiologice, ecologice  și  sanitare  
a localității, crearea unor condiții igienice și sănătoase de viață. 
Obiectivele specifice: 
1. Construcția  punctelor  de colectare  a  deșeurilor  pentru instituțiile publice. 
2. Procurarea și  distribuirea tomberoanelor  de  colectare  a  deșeurilor din gospodăriile 

individuale. 
3. Procurarea  unității de  evacuare  a deșeurilor. 
4. Extinderea structurii de gestionare a reţelei din or. Cahul.                    
5. Școlarizarea populației. 

Beneficiarii 
proiectului 

10524 locuitori , 12 instituții publice și toți agenţii  economici din satul Roșu, și  a satelor Andrușul  
de  Sus, Andrușul  de  Jos, Zîrnești. 

Indicatorii 
de produs 

 20 de  puncte  de colectare  a deșeurilor de la instituțiile publice.  

 3400   de tomberoane în gospodăriile particulare. 

 unitate specială de transport funcțională pentru colectarea  și transportarea deșeurilor 

 50 de containere amplasate la punctele de colectare                                 

 32 de gunoiști neautorizate lichidate 

Indicatorii 
de rezultat  

 Reducerea  bolilor  infecțioase  cu  35-40 %  

 Îmbunătăţirea  condiţiilor  de trai   şi  calităţii  vieţii  la sat              

 5 locuri  de  muncă noi create 

 Îmbunătățirea  mediului ambiant  

 Crearea  unor condiții mai avantajoase de dezvoltare a turismului în sate. 

 Extinderea serviciului Întreprinderii Municipale ”Gospodăria comunal-locativă Cahul”. 

Activități 
principale 

1. Activități de informare a  populaţiei și organizarea grupului de lucru.  
2. Activităţile de implementare a proiectului  Pregătirea  punctelor  de  staţionare a tehnicii , 

echipamentului şi  materialelor.  Executarea  lucrărilor  de  pregătire  a  terenului  pentru  lucrări 
de construcție a punctelor de colectare a deșeurilor. Încheierea contractelor de evacuare a 
deșeurilor cu  proprietarii gospodăriilor auxiliare, cu conducătorii de  instituții publice și cu 
conducătorii de întreprinderi. Transmiterea în folosință a unității de transport  la  Întreprinderea 
Municipală  ”Gospodăria comunal-locativă Cahul”.  

Durata 
proiectului 

12 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

2 712 751,60 lei 2 712 751,60 lei - 
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Cod. proiect S32024 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3.  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

12.  Gestionarea eficientă a deşeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor solide 

Titlul 
proiectului 

Extinderea sistemului de management al deşeurilor solide din or. Leova în or. Iargara 

Aplicantul Consiliul Raional Leova   Tel. 0 263 22650, email: consiliu@leova.md 
Parteneri  3 parteneri: Consiliul raional Leova, Primăria com. Băiuș, Primăria com. Borogani 
Localizarea Regiunea de Sud a R. Moldova, r-nul Leova, or. Iargara. 

Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor în localităţile r-

lui Leova 

Obiectivele specifice: Extinderea sistemului de management integrat al deşeurilor din or. Leova 
în or. Iargara 

Beneficiarii 
proiectului 

 Consiliul Raional Leova, Primăria or. Iargara, IM „SALUBR”Leova”,  

 10 918 locuitori din or. Iargara, c. Băiuş, c. Borogani,  

 85-agenţi economici,  

 1245- gospodării ţărăneşti,  

 circa 18 de instituţii publice (Iargara, c. Borogani, c.Baiuş). 

Indicatorii de 
produs 

 Depozit DMS amenajat cu platformă de sortare secundară a deşeurilor - 1 buc. cu 3 celule de 
depozitare,total - 5,5 ha cu capacitate de stoc -112340 m3.; 

 Drum de acces-400 m; 

 Autospecială – 1 buc.; 

 Buldozer-1 buc.; 

 Europubele – 2100 buc. 

 Clădire administrativă -1 buc; 

 Rezervor de apă anti incendiu- 1buc./10 tone; 

 Materiale informativ-educative – 2500. 

 Baner/panouri- 3+3 

Indicatorii de 
rezultat  

 Dezvoltarea unui sistem de colectare selectivă; 

 Înfiinţarea prin extindere a serviciului de salubritate în mediul urban facilitând dezvoltarea în 
perspectivă în mediul rural adiacent; 

 Deservirea unui număr mare de gospodării-2003, agenţi economici-33 ulterior 70 şi instituţii 
publice- 11 ulterior -18; 

 Creşterea veniturilor la bugetul local prin valorificarea materialelor reciclabile; 

 Creşterea nivelului de conştientizare al comunităţii asupra impactului negativ asupra 
mediului ; 

 Locuri de muncă permanente – 20 locuri; 

 Locuri de muncă temporare în faza de construcţie - 60    locuri;  

Activități 
principale 

G. A. 1 – Constituirea echipei de implementare. 

G. A. 2 - Lucrări de construcţie, amenajare şi dotări tehnice 

Durata 
proiectului 

9 luni 

Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

9 459 010,00 lei 8 905 600,00 lei 553 410.00 lei 
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Cod. proiect S32001 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3.  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

12.  Gestionarea eficientă a deşeurilor prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al 
deşeurilor solide 

Titlu proiect Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide în s.Crihana Veche, Paşcani, Manta şi 
extinderea serviciului de salubrizare în sectorul de nord al s. Crihana Veche şi s. Vadul lui Isac 

Aplicantul Primăria s. Crihana Veche, r.Cahul   Tel.0 (299)72215,  email: primaria-crihana@mail.md  
Parteneri  3 parteneri: Primăriile c. Manta, s. Vadul lui Isac, or. Cahul 
Localizarea RDS, raionul Cahul, satele Crihana Veche, Paşcani, Manta, Vadul lui Isac. 
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Diminuarea riscului de poluare al mediului ambiant în regiunea Bazinului rîului 
Prut şi stimularea atractivităţii turistice a satelor din zona transfrontalieră. 
Obiectivele specifice: Extinderea serviciului de salubrizare în satele Crihana Veche, Paşcani, Manta, 
Vadul lui Isac” prin realizarea unei structuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi 
atragerii investiţiilor profitabile pentru autorităţile locale. 

Beneficiarii 
proiectului 

populaţia localităţilor: aproximativ 14500 locuitori care vor beneficia de un sistem de colectare şi 
evacuare a deşeurilor; 
locuitorii din sectorul de nord a s. Crihana Veche, adiacente or. Cahul , total 1500 persoane care 
vor beneficia de servicii de colectare a deşeurilor. 
Operatorii economici din domeniul reciclării.  

Indicatorii de 
produs 

 15 rampe pentru containere de  1100  litri construite; 

 10 rampe pentru gunoiul menajer în s. Vadul lui Isac amenajate  

 Utilaj achiziţionat (1 autospecială, 1 buldo-excavator,  1 presă de balotare, 750 europubele din 
plastic – 240 l, 90 containere plastic - 1100 l, instrumente şi echipament specializat pentru 
gestionarea serviciului) 

 750 contracte semnate cu gospodăriile individuale pentru evacuarea deşeurilor  

 activităţi de vizibilitate a proiectului (2 conferinţe, 6 articole în mass-media raională şi 
naţională, 3 panouri publicitare) 

 campanie de conştientizare privind necesitatea colectării selective a deşeurilor (18 discuţii pe 
sectoare în fiecare localitate şi instituţiile publice) 

 Sistem de colectare al deşeurilor în 4 localităţi funcţional cu extindere pentru s. Vadul lui Isac şi 
sectorul locativ al s. Crihana Veche, adiacent oraşului Cahul. 

 4 locuri de muncă nou-create  (permanente) 

Indicatorii de 
rezultat  

 Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor; 

 13500 persoane din 4 sate vor beneficia de servicii de colectare selectivă a DMS 

 Reducerea cantităţii de deşeuri din plastic. 

 Comportamentul responsabil al populaţiei în ceea ce priveşte gestionarea DMS 

 Capacităţi manageriale ale APL privind prestarea serviciilor de  salubrizare îmbunătăţite. 

 Noi locuri de muncă pentru gestionarea serviciului create. 

 Îmbunătăţirea indicatorilor privind starea sănătăţii publice. 

 gunoişti neautorizate lichidate 

Activități 
principale 

3. Pregătirea implementării proiectului  
4. Implementarea efectivă a proiectului 
5. Promovarea proiectului 
6. Campanie de conştientizare privind necesitatea colectării selective a deşeurilor 
7. Schimb de experienţă 
8. Monitorizarea proiectului 

Durata 
proiectului 

12 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

4 200 963,00 lei 4 150 963,00 lei 50 000,0 lei 
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Prioritatea 3  Îmbunătățirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
 

Programul 13 Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale  
 

 

Cod. proiect S34033 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

13. Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale 

Titlu proiect Drum de acces spre Muzeul memorial „Alexei Mateevici” din satul Zaim, r.Căuşeni 
Aplicantul Primăria c. Zaim, r. Căușeni Tel. 0243-72240, Email: primzaim@gmail.com  
Parteneri  5 parteneri - Consiliul raional Căuşeni, primăria oraşului Căuşeni, primăria oraşului Căinari, 

primăria satului Sălcuţa, primăria satului Taraclia. 
Localizarea Regiunea de Dezvoltare Sud, raionul Căuşeni, satul Zaim  
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: Oferirea oportunităţilor reale de înscriere a Regiunii de Dezvoltare Sud în 
circuitul turistic naţional şi internaţional prin construcţia drumului de acces spre Casa Muzeu 
Alexei Mateevici din satul Zaim, raionul Căuşeni. 
Obiectivele specifice: 
1. Modernizarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de acces spre Casa –Muzeu „Alexei Mateevici” din 

satul Zaim prin construcţia a 330 metri de drum, amenajarea unei parcări auto, în termen de 12 
luni.  

2. Crearea oportunităţilor reale pentru consolidarea parteneriatului şi  dezvoltarea potenţialului 
turistic în regiunea de dezvoltare  sud prin organizarea acţiunilor de promovare a valorilor 
spirituale. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiarii direcți: 
 5 angajaţi ai  Casei muzeu „Alexei Mateevici” din satul Zaim 

 4561 locuitori ai satului  Zaim  

 3500 vizitatori din toată lumea care vizitează anual muzeul, 

 1500 personalităţi de pretutindeni, care în fiecare an participă la manifestările din Zaim; 

 15-20 delegaţii oficiale şi turistice care vizitează ţinutul  din sudul Basarabiei. 
Beneficiarii indirecți: 
 13215 locuitori din satele  Sălcuţa, Taraclia, Căinari; 

 antreprenorii din regiune prin oportunitatea de a iniţia afaceri în domeniul turismului;  

 locuitorii şi autorităţile publice, agenţii economici din regiune, populaţia RDS 

Indicatorii de 
produs 

 330 metri de drum cu îmbrăcăminte asfaltică renovat capital; 

 1 Parcare auto amenajată pentru vizitatorii casei-muzeu;  

 330 metri de reţea nouă de scurgere a apelor pluviale; 

 indicatoare, panouri şi elemente de dirijare a circulaţiei auto; 

Indicatorii de 
rezultat  

 condiţii optime pentru accesul şi parcarea mijloacelor de transport în zona Casei-muzeu 
«Alexei Mateevici »        -  aspect atractiv al zonei turistice; 

Activități 
principale 

I. Pregătirea implementării proiectului (întâlniri de lucru a partenerilor şi a beneficiarilor 
proiectului, achiziții publice, încheierea contractelor,obţinerea de avize/autorizaţii..) 

II. Implementarea proiectului (lucrări de construcţie a drumului,amenajarea rigolei de scurgere a 
apelor; construcţia şi amenajarea platformei pentru staţionare şi virare (parcare auto); 
amenajarea ramificaţiilor drumului; instalarea indicatoarelor, panourilor şi elementelor de 
dirijare, construcţia elementelor de iluminare stradală,  recepţia şi darea în exploatare a 
obiectului construit) 

III. Promovarea proiectului (realizarea activităţilor de diseminare a informaţiilor  despre proiect, 
desfăşurarea conferinţei de finalizare a proiectului, aprobarea şi punerea în aplicare a planului 
de durabilitate). 

IV. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului 

Durata 
proiectului 

12 luni 

 
Suma 
proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

1 985 730,00lei 1 800 000,00 lei 180 000,00 lei 
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Cod. proiect S34053 
Regiunea Regiunea de Dezvoltare Sud 
Prioritatea 3. Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura/ 
Programul 

12. Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale 

Titlul proiectului Centru de turism şi sport din oraşul Cimişlia 
Aplicantul Consiliul Raional Cimişlia Tel. 0 ( 241 ) 2 26 50  Email.crcim@mail.ru 
Partenerii  1. Consiliul Raional Basarabeasca 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Sud, orașul Cimișlia  
Obiectivele 
proiectului 

Obiectivul general: 
Crearea condiţiilor optime de dezvoltare a turismului sportiv şi sportului în raioanele Cimişlia şi 
Basarabeasca. 
Obiective specifice: 
  1. Consolidarea cooperării regionale între raioanele Cimişlia şi  Basarabeasca în domeniul 
turismului şi sportului; 
2. Creşterea competitivităţii în promovarea modului sănătos de viaţă, pregătirea sportivilor de 
performanţă şi prestarea serviciilor în cadrul turismului sportiv;  
  3. Diversificarea activităţilor sportive şi de agrement; 
  4. Asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea competiţiilor sportive la nivel regional, 
naţional şi dezvoltarea turismului sportiv. 

Beneficiarii 
proiectului 

Beneficiari direcţi: 
 1 multiplu campion calificat la jocurile olimpice-Londra 2012; 

 3 campioni mondiali la 1 probă sportivă; 3 campioni europeni la 2 probe sportive;  

 37 tineri membri ai loturilor naţionale la 9 probe sportive; 

 23 campioni a Republicii Moldova la 7 probe sportive;    potenţialii turişti. 
Beneficiari indirecţi: 
 comunităţile din localităţile raioanelor Cimişlia şi Basarabeasca; 

  Administraţia publică locală. 

Indicatorii de 
produs 

 clădire modernă cu două nivele, dotată respectiv, destinată instruirii în domeniul turismului, 
antrenamentelor şi competiţiilor sportive; 

 teren aferent clădirii bine amenajat, îngrădit;   parcare amenajată pentru automobile; 

 utilaje şi inventar sportiv modern instalat, pentru antrenamente şi competiţii sportive; 

  10 locuri de muncă permanente, nou create. 

Indicatorii de 
rezultat  

 micşorarea cheltuielilor pentru participarea la competiţiile  sportive regionale; 

 posibilitatea de practicare a turismului sportiv, inclusiv cu instruire; 

 obiective turistico-sportive identificate; trasee turistice sportive regionale definitivate; 

 condiţii favorabile pentru participare a 9 probe sportive; 

 oportunităţi pentru organizarea activităţilor de odihnă a cetăţenilor şi de promovare a 
modului sănătos de viaţă; 

 condiţii favorabile pentru organizarea competiţiilor regionale la lupte, tenis, şah, dame, 
gimnastică, dansuri sportive, aerobică cât şi a competiţiilor pe trasee turistice sportive; 

 condiţii bune de pregătire a sportivilor de performanţă; 

  reducerea riscului de degradare fizică a tinerilor şi practicarea diferitor vicii sociale. 
Activități 
principale 

1. Lansarea proiectului,constituirea echipei de implementare; 
2. Activităţile de achiziţii; 
3. Activităţi de implementare a proiectului;   
4. Activităţi de monitorizare; 
5. Activităţi de promovare a obiectivelor turistice sportive.  

Durata 
proiectului 

10 luni 

 
Suma proiectului  

Total FNDR Contribuția proprie 

5 803 280,00 Lei 4 584 591,00 Lei 1 218 689,00 lei 
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