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CRD Sud și-a ales o nouă conducere și a aprobat Programul 
Operațional Regional Sud pentru anii 2022-2024 

Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Sud s-a reunit, la 
23 martie 2022, în ședință ordinară. 
Membrii Consiliului au ales o nouă 
conducere şi au aprobat mai multe 
decizii importante pentru evoluția 
proiectelor de dezvoltare regională 
în Regiunea de Dezvoltare Sud. 

Anunțându-se a fi deliberativă, dată 
fiind prezența a 26 de membri ai CRD 
Sud, ședința a fost prezidată de către 
Nicoolae Gorban, președinte al CRD 
Sud, care a dat start lucrărilor forului 
regional, enunțând principalele 
obiective și supunând votului  ordinea 
de zi a ședinței. 

Cu votul majorității membrilor CRD 
Sud prezenți, ordinea de zi a fost 
aprobată și, astfel, membrii forului 
regional au purces, în albie legală, la 
examinarea chestiunilor din ordinea de 
zi. 

Prima chestiune de pe agendă a fost 
cea cu privire la alegerea președintelui 
și vicepreședintelui Consiliului 
Regional pentru Dezvoltare Sud. 

Având în vedere că, în conformitate 
cu  p. 14 din Regulamentul de 
organizare și funcționare a Consiliului 
Regional pentru Dezvoltare Sud, 
aprobat la 27 noiembrie 2020, 
președintele și vicepreședintele CRD 
Sud își exercită mandatul pentru un 
termen de 1 an de zile, și ținând cont 
de faptul că, în data de 26 ianuarie 
2022, au expirat mandatele 
președintelui și al vicepreședintelui în 
exercițiu, pentru asigurarea 
funcționalității CRD Sud s-a purces la 
alegerea noii conduceri a forului 
regional.  

Astfel, după o coordonare cu 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale a candidaturilor, cu votul 
majorității membrilor săi, CRD Sud l-a 

ales în funcția de președinte pe dl 
Mihail Olărescu, președintele raionului 
Cimișlia, iar în funcția de 
vicepreședinte - pe dl Marcel Cenușa, 
preşedintele raionului Cahul. 

În cadrul aceleiași ședințe, membrii 
CRD Sud au luat act de informația 
privind Planul anual de finanțare a 
proiectelor prioritare de dezvoltare 
regională din Documentul Unic de 
Program (DUP) 2022-2024, 
prezentată de Ion Pînzari, director 
interimar al ADR Sud. 

De asemenea, membrii CRD Sud au 
fost informați despre Concursul 
de proiecte pentru dezvoltare locală, 
desfășurat în cadrul Programului 
național de dezvoltare locală „Satul 
European", lansat la 21 martie a.c. de 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale (MIDR) în parteneriat cu 
Agențiile de Dezvoltare Regională. 

În această ordine de idei, Igor Malai, 
șeful Direcției Politici de Dezvoltare 
Regională din cadrul Ministerului 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, 
a oferit mai multe detalii relevante 

privind modul și condițiile de 
participare la Concurs, îndemnând 
autoritățile publice locale din Regiunea 
de Dezvoltare Sud să depună eforturi 
susținute pentru a accesa aceste 
fonduri cu destinație specială pentru 
dezvoltarea durabilă a localităților și 
asigurarea accesului cetățenilor la 
servicii publice de calitate. 

Tot la 23 martie 2022, membrii CRD 
Sud au aprobat Programul Operațional 
Regional (POR) Sud pentru anii 2022-
2024 și Planul anual de acțiuni privind 
implementarea acestui document de 
importanță strategică pentru 
dezvoltarea Regiunii de Dezvoltare 
Sud, documente care au fost 
prezentate cu lux de amănunte în 
cadrul forului regional de către Irina 
Coroian, specialistă a Secției 
planificare și cooperare regională din 
componența ADR Sud. 

O altă decizie importantă, adoptată în 

cadrul ședinței ordinare a Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud, a fost 

cea cu privire la aprobarea Planului de 

activitate al Agenției de Dezvoltare 

Regională Sud pentru anul curent. 



 
 

Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, primarul municipiului Cahul, 
Nicolae Dandiș și administratorul 
Zonei Economice Libere Bălți, Marin 
Ciobanu, au semnat contractul de 
finanțare în cadrul proiectului 
„Racordarea la utilități a subzonei nr. 
18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice 
Libere Bălți". Contractul are o valoare 
totală de circa 13,31 mln. lei, dintre 
care 11,96 mln. se planifică de a fi 
alocați, în decursul anului 2022, din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR), iar 1, 35 mln. vor 
constitui contribuția ZEL Bălți. 

Proiectul de competitivitate „Racordarea 
la utilități a subzonei nr 18 (Cahul) din 
cadrul Zonei Economice Libere Bălți", 
care a intrat în Documentul Unic de 
Program 2022-2024 și a fost inclus în 
Planul de finanțare pentru anul 2022 din 
mijloacele financiare ale FNDR, are drept 
obiectiv general sporirea atractivității 
investiționale în economia Regiunii de 
Dezvoltare Sud și îmbunătățirea calității 
vieții locuitorilor din regiune. 

În cadrul proiectului, al cărui aplicant este 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud, 
este prevăzută construcția a 2,4 km de 
rețea electrică de tensiune înaltă de 10 
kV, a rețelei de apeduct pe o lungime de 
1,41 km și a rețelei de canalizare (1,58 
km), construcția a 0,87 km de rețea de 
gaze naturale de presune medie. 

"Dezvoltarea economică bazată pe 
competitivitatea regiunilor este o prioritate 
pentru politica de dezvoltare regională. 
Ne dorim să creăm locuri de muncă bine 
plătite, aici, acasă. Prin astfel de proiecte 
cum este cel care vizează racordarea la 
utilități a subzonei nr. 18 (Cahul) din 
cadrul Zonei Economice Libere Bălți, 
Regiunea de Dezvoltare Sud devine mai 
competitivă", a declarat Ion Pînzari, 
director interimar al Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Ca urmare a implementării proiectului, 
obiectivul de suport în afaceri - subzona 
nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei 
Economice Libere Bălți - va fi conectat la 
structura de acces și utilități publice și va 
avea toate condițiile necesare pentru 
realizarea, pe teritoriul acesteia, a 
proiectelor economice. Acest fapt va 

permite sporirea atât a potențialului 
investițional al Zonei Economice Libere în 
particular, cât și al raionului Cahul și a 
Regiunii de Dezvoltare Sud în ansamblu. 

În această ordine de idei, primarul 
municipiului Cahul, Nicolae Dandiș, a ținut 
să menționeze următoarele: "Pentru 
municipiul Cahul este foarte importantă și 
prioritară dezvoltarea economică. Iar 
crearea condițiilor, a infrastructurii 
necesare pentru atragerea investițiilor 
este vitală în acest sens. De asta, vreau 
să mulțumesc și să apreciez acest suport 
financiar din partea bugetului de stat, a 
Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională, oferit prin Agenția de 
Dezvoltare Regională Sud, de a crea 
infrastructura necesară subzonei nr. 18 
(Cahul) din cadrul Zonei Economice 
Libere Bălți. Astfel încât potențialii 
investitori să aibă toate utilitățile, toate 
serviciile pe terenul care poate fi baza 
unei investiții mari de a crea locuri de 
muncă. Din partea noastră, a Primăriei 
municipiului Cahul, vom asigura toată 
asistența pentru ca aceste investiții în 
rețele și în infrastructură, să aducă o plus 
valoare în termeni sociali ca locuri de 
muncă, dar și ca perspectivă economică 
de a veni investiții care să aducă și 
beneficii în bugetele locale și în alte 
servicii pe care le vor dezvolta". 

Și Marin Ciobanu, administratorul Zonei 

Economice Libere Bălți, are previziuni 
destul de optimiste în ceea ce privește 
importanța investițiilor în dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri care ar genera o 
creștere a competitivității municipiului 
Cahul și a Regiunii de Dezvoltare Sud în 
ansamblu: "Avem deja rezulltate concrete, 
inclusiv în raionul Cahul. Avem compania 
„Draxlmaier", care a realizat o investiție de 
25 de milioane de euro și a creat până la 
ziua de azi, pe parcursul a trei ani de 
activitate, peste 1200 de locuri de muncă. 
Acum, după discuțiile purtate cu 
conducerea companiei germane 
„Fritzmeier Group", producătoare de 
utilaje pentru tehnica agricolă și camioane 
de mare tonaj, cu aplicarea proceselor 
automatizate și robotizate, am primit 
promisiunea că aceasta urmează să vină 
în Republica Moldova. Iar odată ce acest 
investitor va începe să desfășoare o 
activitate economică în subzona nr. 18 
(Cahul) din cadrul Zonei Economice 
Libere Bălți, vor fi create câteva sute de 
locuri de muncă noi directe, foarte bine 
plătite". 

Precizăm că, la începutul anului curent, 

Consiliul Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat 

alocarea a 9,4 mln. lei pentru lucrările ce 

urmează a fi efectuate în cadrul 

proiectului „Racordarea la utilități a 

subzonei nr. 18 (Cahul) din cadrul Zonei 

Economice Libere Bălți".  
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Grație racordării la utilități a subzonei nr.18 (Cahul) 
din cadrul Zonei Economice Libere Bălți, Regiunea 
de Dezvoltare Sud va deveni mai competitivă  
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Noi măsuri de reconstrucție și 
modernizare a Stației de epurare a 
apelor uzate din raionul Căușeni vor fi 
implementate, pe parcursul anilor 2022
-2023, în cadrul unui proiect de 
dezvoltare regională, care își propune 
să crească performanța operațională a 
obiectivului reabilitat și alinierea 
acestuia la normele naționale privind 
epurarea apelor uzate. De asemenea, 
în cadrul aceluiași proiect se prevede 
construcția sistemului de canalizare în 
sectorul Căușenii Vechi al orașului, pe 
o lungime de 10,4 km. 

În scopul demarării procedurilor de 
achiziție care se impun pentru începerea 
lucrărilor, directorul interimar al ADR Sud, 
Ion Pînzari, președintele raionului 
Căușeni, Nicolae Gorban, și secretarul 
Consiliului orășenesc Căușeni, Ala Cucoș-
Chiseliță, au semnat, astăzi, contractul de 
finanțare în cadrul proiectului 
„Modernizarea stației de epurare a apelor 
uzate din orașul Căușeni (etapa a II-a) și 
construcția sistemului de canalizare în 
sectorul Căușenii Vechi". 

Contractul de finanțare are o valoare totală 
de circa 73,46 de mln. lei, dintre care 
58,26 de mln. (79,31%) urmează a fi 
alocați, în decursul următorilor doi ani, din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională, iar celelalte 
cheltuieli, în sumă de circa 15,2 mln. lei, 
vor fi acoperite din bugetul raionului 
Căușeni, care este beneficiar al 
proiectului, și al orașului Căușeni, care 
participă în calitate de partener în cadrul 
acestui proiect. 

Investiția are drept obiectiv general 
asigurarea unui mediu curat și sigur pentru 
locuitorii orașului Căușeni și a celor din 27 
de localități rurale ale raionului, prin 
diminuarea impactului negativ al apelor 
netratate asupra mediului înconjurător și 
sănătății oamenilor. 

„Sunt ferm convins că astfel de proiecte, 
cum este cel de la Căușeni, vin în sprijinul 
cetăţenilor și au menirea de a îmbunătăți 
calitatea vieţii oamenilor din Regiunea de 
Dezvoltare Sud, afectată de secetă, de a 
face mai bună și mai uşoară, ajutându-i să 
aibă acces durabil la servicii publice de 
calitate și asigurându-le dreptul 

fundamental la un mediu ambiant sănătos 
și sigur", a menţionat Ion Pînzari, 
directorul interimar al ADR Sud. 

La rândul său, Nicolae Gorban, 
președintele raionului Căușeni, a declarat: 
„Este o investiție foarte importantă nu doar 
pentru locuitorii orașului Căușeni, ci și ai 
întregului raion. Reconstrucţia și 
modernizarea acestei staţii de epurare, 
precum şi reabilitarea sistemului de 
canalizare din oraş va contribui la 
reducerea deversărilor de ape uzate 
epurate insuficient și protecţia mediului 
înconjurător, va performa serviciul 
operaţional privind exploatarea sistemului 
de tratare şi distribuire a apei potabile 
către populaţie". 

Documentația de proiect prevede 
construcția unui bloc de tratare biologică 
de 2500 m3/24h, astfel încât capacitatea 
totală a stației de tratare a apelor uzate din 
Căușeni să se dubleze și să ajungă de la 
2400 m3/24h la 5000 m3/24h.Totodată, în 
cadrul proiectului se planifică construcția a 
7 platforme de tratare a nămolului, 
amenajarea teritoriului și construcția 
drumului de acces spre stație, construcția 
a 10,4 km de rețea  de canalizare în 
sectorul Căușenii Vechi al orașului 
Căușeni și conectarea acestuia, prin 

intermediul a două stații de pompare nou-
construite, la stația de epurare. 

Astfel, ca urmare a implementării 
proiectului „Modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate din orașul Căușeni 
(etapa a II-a) și construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Căușenii Vechi", 
circa 16 mii de locuitori ai orașului Căușeni 
vor căpăta acces direct prin sistemul 
centralizat de canalizare la stația de 
epurare modernizată. 

Totodată, se prevede extinderea serviciilor 
de deservire a instalaţiilor de epurare şi de 
evacuare a apelor uzate oferite de 
Întreprinderea „Apă Canal Căuşeni" în 
localităţile rurale ale raionului, fapt care va 
permite regionalizarea serviciilor publice și 
consolidarea parteneriatului dintre serviciul 
municipal de epurare a apelor uzate şi 
autorităţile publice din localităţile raionului 
Căuşeni.  

Astfel, 81 de mii de locuitori din 27 de 
localități rurale ale raionului și din 
proximitatea acestuia vor avea acces la 
serviciul mobil de deservire, evacuare și 
tratare a apelor uzate, prestate de către 
Întreprinderea municipală „Apă-Canal-
Căușeni". 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a semnat un 
contract de finanțare în vederea modernizării stației 
de epurare a apelor uzate din orașul Căușeni 



A fost semnat contractul de finanțare în cadrul proiectului 
de extindere a sistemului de canalizare în orașul Cimișlia 
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Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, primarul orașului Cimișlia, 
Sergiu Andronachi, și președintele 
raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, 
au semnat, recent, contractul de 
finanțare în cadrul proiectului 
„Extinderea sistemului de canalizare 
în orașul Cimișlia", care urmează a fi 
finanțat din sursele Fondului 
Național pentru Dezvoltare 

Regională. 

Contractul de finanțare, semnat de părți, 
are o valoare totală de circa 37,91 mln. 
lei, dintre care 33,63 mln. urmează a fi 
alocați, în decursul următorilor doi ani, din 
sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională. Celelalte cheltuieli, 
în sumă de aproximativ 4,28 mln. lei vor fi 
acoperite din bugetul orașului Cimișlia. 

Proiectul „Extinderea sistemului de 
canalizare în orașul Cimișlia", care se 
regăsește în Documentul Unic de 

Program 2022-2024 și a fost inclus în 
Planul de finanțare pentru anul 2022 din 
mijloacele financiare ale FNDR, are drept 
obiectiv creșterea confortului urban și a 

atractivității orașului Cimișlia pentru 
cetățeni și investitori prin extinderea 
sistemului  de canalizare în conformitate 
cu standardele naționale. 

În cadrul proiectului „Extinderea 
sistemului de canalizare în orașul 
Cimișlia", al cărui beneficiar este Primăria 
orașului Cimișlia, iar în calitate de 
partener evoluează Consiliul Raional 
Cimișlia, este prevăzută executarea 
lucrărilor de extindere a rețelei de 
canalizare orășenești existente cu 20,1 
km, construcția unei stații de pompare a 
apelor uzate, conectarea a peste 200 de 
gospodării individuale și a 277 de agenți 
economici la servicii de epurare a apelor 
uzate. Totodată, ca urmare a 
extinderii  rețelei de canalizare, se 
preconizează o creștere a numărului de 
consumatori. 

Astfel, ca urmare a implementării 
proiectului, circa 5200 de locuitori ai 
orașului Cimișlia, 277 de întreprinderi, 
printre care instituții publice și agenți 
economici, vor fi conectați la o rețea 
modernă de canalizare și vor căpăta 
acces durabil la servicii și utilități publice 
de calitate. 

Precizăm că, la începutul anului curent, 
Consiliul Național de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale (CNCDR) a aprobat 
alocarea a 4,57 milioane de  lei pentru 
lucrările ce urmează a fi efectuate 
pe parcursul anului 2022 în cadrul 
proiectului „Extinderea sistemului de 

canalizare în orașul Cimișlia". 
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Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale, în comun 
cu Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud a lansat, la 21 
martie a.c., Concursul de 
propuneri de proiecte pentru 
dezvoltare locală, desfășurat în 
cadrul Programului național de 
Dezvoltare Locală „Satul 
European". Proiectele vor fi 
finanțate din mijloacele Fondului 
Național pentru Dezvoltare 
Regională și Locală.  

Primăriile pot depune propuneri de 
proiecte pentru construcția sau 
modernizarea sistemelor de 
aprovizionare cu apă și canalizare, 
pentru renovarea grădinițelor, 
școlilor, caselor de cultură și a altor 
obiecte de infrastructură locală. Pot 
fi propuneri de proiecte pentru 
dezvoltarea afacerilor locale sau de 
eficiență energetică.  

Astfel, autoritățile publice locale de 
nivelul I, eligibile pentru participare 
la Concurs, pot veni cu propuneri 
de proiecte, care vor contribui la: 

 dezvoltarea durabilă a 
localităților; 
 

 asigurarea accesului cetățenilor 
la servicii publice de calitate; 
 

 creșterea accesului populației 
la infrastructura socială; 
 

 creșterea gradului de 
valorificare a oportunităților de 
atragere a investițiilor din surse.  
 
Valoarea limită per proiect este: 

 10 mil. lei - pentru construcția, 
extinderea, reabilitarea, 
modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă, de epurare a 
apei și de canalizare 

 

 10 mil. lei - pentru construcția, 
renovarea, reabilitarea clădirilor 
publice, inclusiv prin măsuri de 
îmbunătățire a eficienței energetice 
 

 10 mil. lei - pentru construcția, 
reconstrucția edificiilor sportive, 
inclusiv a edificiilor destinate 
grupurilor social vulnerabile (centre 
de îngrijire pentru copii, persoane 
în etate și persoane cu necesități 
speciale), inclusiv a infrastructurii 
medicale; 
 

 5 mil. lei - pentru instalarea 
sistemelor de producere și 
furnizare a energiei folosind 
resurse regenerabile; 
 

 5 mil. lei - pentru construcția, 
reconstrucția obiectelor de 
arhitectură rurală cu interes istoric, 
grădini, parcuri, peisaje culturale și 
naturale. 
 

 3 mil. lei - pentru instalarea 
iluminatului public 
 

 1 mil. lei - pentru elaborarea 
Planurilor Urbanistice Generale 
 
Solicitările de finanțare pot fi 
depuse în perioada 22 martie - 20 

aprilie a.c. Dosarele depuse după 
expirarea termenului limită stabilit 
nu vor fi acceptate pentru evaluare. 

Dosarele cu cererile de finanțare, 
împreună cu documentele-suport, 
vor fi prezentate personal de către 
aplicanți la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Concomitent, pot fi depuse 
dosarele cu Cererile de finanțare 
pentru obținerea cofinanțării 
proiectelor implementate din 
sursele de asistență externă.  

Dosarele vor putea fi depuse la 
Ministerul Infrastructurii și 
Dezvoltării Regionale la adresa: 
mun. Chișinău, Piața Marii Adunări 
Naționale, 1, pe tot parcursul anului 
2022 (fără termen limită). 

Informația completă despre 
Concurs, inclusiv documentele 
necesare pentru dosarul de 
participare, precum și modul de 
aplicare pentru obținerea finanțării, 
sunt descrise în Ghidul  de aplicare 
la Concursul de selectare a 
proiectelor pentru dezvoltare 
locală, care poate fi accesat 
aici: https://satuleuropean.gov.md/. 

Concursul de propuneri de proiecte în cadrul Programului  
național de dezvoltare locală „Satul European”, în desfășurare 

https://satuleuropean.gov.md/?fbclid=IwAR23Hng-H8WIIDYHbUMRJORoLayNqBinbHdOkia-pHJMMXdFe-4orHklKbQ
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ADR Sud și MIDR au organizat o sesiune de informare 
privind modul și condițiile de participare la Concursul 
de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală 

 

La 23 martie a.c., în sala de ședințe a 
Consiliului Raional Cimișlia, Agenția 
de Dezvoltare Regională Sud, în 
parteneriat cu Ministerul Infrastructurii 
și Dezvoltării Regionale, au desfășurat 
o sesiune de informare privind modul 
și condițiile de participare la Concursul 
de propuneri de proiecte pentru 
dezvoltare locală, desfășurat în cadrul 
Programului național de dezvoltare 
locală „Satul European". 

La sesiune au participat autoritățile 
publice locale de nivelul I din raioanele 
Cimișlia și Basarabeasca, precum și 
specialiști în scrierea proiectelor și 
atragerea investițiilor din cadrul 
primăriilor, declarate eligibile în cadrul 
concursului de propuneri de proiecte 
pentru dezvoltare locală, lansat la 
21martie 2022. 

În debutul sesiunii, directorul interimar al 
ADR Sud, Ion Pînzari, a mulțumit 
primarilor pentru interesul manifestat în 
ceea ce privește concursul de proiecte 
pentru dezvoltare locală, desfășurat în 
cadrul Programului național de dezvoltare 
locală „Satul European", și a declarat că 
speră ca, și pe întreg parcursul 
desfășurării acestuia, autoritățile publice 
locale din raioanele Cimișlia și 
Basarabeasca, precum și din celelalte 
raioane ale Regiunii de Dezvoltare Sud, 

să fie la fel de active și să aplice proiecte 
viabile care vor contribui la dezvoltarea 
durabilă a localităților lor. 

La rândul său, Sergiu Tăbăcaru, șef 
adjunct al Secției relații cu instituțiile de 
dezvoltare regională din cadrul 
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale, a informat asistența că, pentru 
anul 2022, circa 770 milioane de lei au 
fost alocate pentru dezvoltarea regională 
și locală. Iar o bună parte din acești bani - 

470 de milioane lei, sunt orientați pentru 
îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare la nivel de localități, pentru 
construcția și renovarea școlilor și 
grădinițelor, a caselor de cultură, 
terenurilor de joacă pentru copii, a sălilor 
sportive, dar și pentru măsuri de 
eficientizare energetică a clădirilor 
publice. 

Sergiu Tăbăcaru a punctat că toate 
aceste fonduri alocate pot fi folosite prin 
aplicarea la Concursul de propuneri de 
proiecte, anunțat în cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Locală „Satul 
European", și a venit cu un îndemn către 
primari de a nu rata această oportunitate 
care le va permite să îmbunătățească 
aspectul și viața cetățenilor din localitățile 
pe care le administrează. 

În cele ce urmează, directorul ADR Sud, 
reprezentantul MIDR și alți specialiști din 
cadrul Agenției au înformat primăriile 
despre faptul că acestea pot depune 
propuneri de proiecte pentru construcția 
sau modernizarea sistemelor de 
aprovizionare cu apă și canalizare, pentru 
renovarea grădinițelor, școlilor, caselor de 
cultură și a altor obiecte de infrastructură 
locală. De asemenea, APL I pot aplica cu 
propuneri de proiecte pentru dezvoltarea 
afacerilor locale sau de eficiență 
energetică.  
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Sesiuni de informare privind Concursul de propuneri de proiecte 
pentru dezvoltare locală, desfășurate la Cahul și Cantemir 

În raioanele Cahul și Cantemir din 
Regiunea de Dezvoltare Sud au 
avut loc sesiuni de informare 
privind modul și condițiile de 
participare la Concursul de 
propuneri de proiecte pentru 
dezvoltare locală, desfășurat în 
cadrul Programului național de 
dezvoltare locală „Satul 
European". ADR Sud a familiarizat 
autoritățile publice locale de 
nivelul I din aceste raioane cu 
prevederile Ghidului de aplicare la 
concurs. 

Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, împreună cu echipa 
instituției, au înformat primăriile din 
teritoriu despre faptul că acestea pot 
depune propuneri de proiecte pentru 
construcția sau modernizarea 
sistemelor de aprovizionare cu apă și 
canalizare, pentru renovarea 
grădinițelor, școlilor, caselor de 
cultură și a altor obiecte de 
infrastructură locală.  

De asemenea, a fost punctat asupra 
faptului că APL I pot aplica cu 
propuneri de proiecte pentru 
dezvoltarea afacerilor locale sau de 
eficiență energetică.  

Primarilor le-au fost aduse la 
cunoștință domeniile de intervenție și 
măsurile de finanțare eligibile în 
cadrul acestora, precum valorile-

limită pentru fiecare proiect, stabilite 
în Ghidul de aplicare al 
concursului. Astfel, edilii au putut 
afla exact ce sumă de bani vor putea 
accesa în dependență de domeniul 
de intervenție pe care îl vor considera 
prioritar și în cadrul căruia vor aplica 
cu proiecte.   

De asemenea, responsabilii din 
cadrul ADR Sud au atras atenția APL 
de nivelul I asupra faptului că 
solicitările de finanțare pot fi 
depuse până la 20 aprilie 
a.c. Dosarele cu cererile de finanțare, 
împreună cu documentele-suport, vor 

fi prezentate personal de către 
aplicanți la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, a declarat că acest concurs 
este o șansă pentru primari și 
membrii comunitățior pe care aceștia 
le reprezintă de a schimba viața lor 
spre bine, de a avea apă la robinet, 
sistem de canalizare și de gestionare 
a deșeurilor, drumuri  europene și 
lumină pe stradă, grădinițe și școli 
renovate și eficientizate energetic, 
servicii medicale de calitate etc.  

În acest context, Ion Pînzari a 
îndemnat edilii localităților din raionul 
Cantemir să depună tot efortul pentru 
a atrage investiții în localitatea lor. 

Concomitent, primarii au fost 
informați că pot depune și dosarele 
cu Cererile de finanțare pentru 
obținerea cofinanțării proiectelor 
implementate din sursele de 
asistență externă.  

Dosarele vor putea fi depuse la 
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 
Regionale la adresa: mun. Chișinău, 
Piața Marii Adunări Naționale, 1, pe 
tot parcursul anului 2022 (fără termen 
limită).  
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„Satul European” a ajuns la Leova și Taraclia. Primarii din aceste 
raioane au fost îndemnați să aplice cu propuneri de proiecte 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
organizat, la Leova și Taraclia, sesiuni 
de informare privind modul și condițiile 
de participare la Concursul de 
propuneri de proiecte pentru dezvoltare 
locală, desfășurat în cadrul Programului 
național de dezvoltare locală „Satul 
European". La sesiune au participat 
autoritățile publice locale de nivelul I 
din raioanele nominalizate. 

Directorul interimar al Agenției de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud, Ion 
Pînzari, împreună cu specialiștii instituției, 
au înformat primăriile din teritoriu despre 
faptul că, pentru anul 2022, s-a alocat un 
buget de circa 770 de milioane de lei 
pentru dezvoltarea regională și locală, 
dintre care 
470 de milioane de lei vor fi virați pentru 
îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare la nivel de localități, pentru 

construcția și renovarea școlilor, 
grădinițelor, caselor de cultură, terenurilor 
de joacă, terenurilor și sălilor sportive și 
pentru măsuri de eficiență energetică. 

Pentru a beneficia de aceste surse 
financiare, Ion Pînzari a atenționat APL de 
niveluI I că, până la 20 aprilie a.c., acestea 
pot depune propuneri de proiecte pentru 
construcția sau modernizarea sistemelor 
de aprovizionare cu apă și canalizare, 
pentru renovarea grădinițelor, școlilor, 
caselor de cultură și a altor obiecte de 
infrastructură locală. De asemenea, șeful 
ADR Sud a punctat asupra faptului că APL 
I pot aplica cu propuneri de proiecte pentru 
dezvoltarea afacerilor locale sau de 
eficiență energetică. În acest context, 

directorul interimar al ADR Sud a îndemnat 
edilii localităților din raioanele Leova și 
Taraclia să fie activi și să depună tot efortul 
pentru a atrage investiții în localitățile lor. 

În cele ce urmează, de către specialiștii 
Agenției de Dezvoltare Regională Sud 
primarilor le-au fost aduse la cunoștință 
domeniile de intervenție și măsurile de 
finanțare eligibile în cadrul acestora, 
precum și valorile-limită pentru fiecare 
proiect, stabilite în Ghidul de aplicare al 

concursului.   

Astfel, edilii au putut afla exact ce sumă de 
bani vor putea accesa în dependență de 
domeniul de intervenție pe care îl vor 
considera prioritar și în cadrul căruia vor 
aplica cu proiecte.   
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ADR Sud a desfășurat, la Ștefan Vodă și Căușeni, sesiuni de informare în 
cadrul Concursului  de propuneri de proiecte pentru dezvoltare locală 
Agenția de Dezvoltare Regională Sud 
a organizat, la Ștefan Vodă și 
Căușeni, sesiuni de informare 
privind modul și condițiile de 
participare la Concursul de 
propuneri de proiecte pentru 
dezvoltare locală, desfășurat în 
cadrul Programului național de 
dezvoltare locală „Satul 
European". La sesiune au participat 
autoritățile publice locale de nivelul I 

din raioanele nominalizate. 

Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, împreună cu specialiștii 
instituției, au înformat primăriile din 
teritoriu despre faptul că, pentru anul 
2022, s-a alocat un buget de circa 770 
de milioane de lei pentru dezvoltarea 
regională și locală, dintre care 
470 de milioane de lei vor fi virați pentru 
îmbunătățirea infrastructurii tehnico-
edilitare la nivel de localități, pentru 
construcția și renovarea școlilor, 
grădinițelor, caselor de cultură, 
terenurilor de joacă, terenurilor și sălilor 
sportive și pentru măsuri de eficiență 
energetică. 

Pentru a beneficia de aceste surse 
financiare, Ion Pînzari a atenționat APL 
de niveluI I că, până la 20 aprilie a.c., 
acestea pot depune propuneri de 
proiecte pentru construcția sau 
modernizarea sistemelor de 
aprovizionare cu apă și canalizare, 
pentru renovarea grădinițelor, școlilor, 
caselor de cultură și a altor obiecte de 
infrastructură locală. De asemenea, 
șeful ADR Sud a punctat asupra 
faptului că APL I pot aplica cu propuneri 
de proiecte pentru dezvoltarea 
afacerilor locale sau de eficiență 
energetică. În acest context, directorul 
interimar al ADR Sud a îndemnat edilii 
localităților din raioanele Leova și 
Taraclia să fie activi și să depună tot 
efortul pentru a atrage investiții în 
localitățile lor. 

În cele ce urmează, de către specialiștii 
Agenției de Dezvoltare Regională Sud 
primarilor le-au fost aduse la cunoștință 
domeniile de intervenție și măsurile de 
finanțare eligibile în cadrul acestora, 
precum și valorile-limită pentru fiecare 
proiect, stabilite în Ghidul de aplicare 

al concursului.  

De asemenea, responsabilii din cadrul 
ADR Sud au atras atenția APL de 
nivelul I asupra faptului că solicitările de 
finanțare pot fi depuse până la 20 
aprilie a.c. Dosarele cu cererile de 
finanțare, împreună cu documentele-
suport, vor fi prezentate personal de 
către aplicanți la sediul Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud. 

Directorul interimar al ADR Sud, Ion 
Pînzari, a declarat că acest concurs 
este o șansă pentru primari și membrii 
comunitățior pe care aceștia le 
reprezintă de a schimba viața lor spre 
bine, de a avea apă la robinet, sistem 
de canalizare și de gestionare a 

deșeurilor, drumuri  europene și lumină 
pe stradă, grădinițe și școli renovate și 
eficientizate energetic, servicii medicale 
de calitate etc. În acest context, Ion 
Pînzari a îndemnat edilii localităților din 
raioanele Ștefan Vodă și Căușeni să 
depună tot efortul pentru a atrage 
investiții în localitatea lor.  

Concomitent, primarii au fost informați 
că pot depune și dosarele cu Cererile 
de finanțare pentru obținerea 
cofinanțării proiectelor implementate din 
sursele de asistență externă. Dosarele 
vor putea fi depuse la Ministerul 
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la 
adresa: mun. Chișinău, Piața Marii 
Adunări Naționale, 1, pe tot parcursul 
anului 2022 (fără termen limită).  


