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Crăciun fericit și sărbători  
de iarnă binecuvântate! 

Cu ocazia luminoaselor sărbători de iarnă, echipa Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud Vă adresează  cele mai calde și sincere feli-
citări! Iubirea, înțelepciunea și generozitatea să Vă fie călăuze. Să Vă 
însoțească harul lui Dumnezeu, pacea, liniștea sufletească și 
bunăstarea.  

Fie ca magia colindelor și feeria Sfintelor sărbători să vă umple 
inimile de bucurie și sufletele de liniște, iar Noul An 2021 să vă aducă 
bunăstare în casele Dumneavoastră, puteri de vă bucura de clipele 
frumoase alături de cei dragi și realizarea celor mai nobile intenții. 
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Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud a semnat, recent, un nou con-
tract de antrepriză, în valoare de 
circa 19,75 milioane lei, privind ex-
ecutarea lucrărilor în cadrul proiec-
tului investițional "Aprovizionarea 
cu apă potabilă a loalităților Sîrma, 
Tochile-Răducani și Tomai din 
raionul Leova. Etapa I (Sîrma-
Tochile-Răducani)", care va fi imple-
mentat în anul 2021, cu finanțare din 
Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR). 

Contractul de antrepriză a fost semnat 
între instituția implementatoare, re-
prezentată de către Maria Culeșov, 
directorul ADR Sud, primarii localităților 
Sîrma și Tochile-Răducani din raionul 
Leova, Lilia Cazacu și Marin Ciobanu, 
și SRL"Polimer Gaz Conducte", opera-
torul economic desemnat câștigător al 
licitației în cadrul proiectului 
"Aprovizionarea cu apă potabilă a lo-
calităților Sîrma, Tochile-Răducani și 
Tomai din raionul Leova. Etapa I 
(Sîrma -Tochile-Răducani)", finanțat 
din Fondul Național pentru Dezvoltare 
Regională. 

Valoarea lucrărilor de construcție-
montaj, ce reprezintă obiectul contrac-
tului semnat între părți, este de 19 753 
271,89 lei. 

Lucrările în cadrul proiectului dat ur-
mează să înceapă în primăvara anului 
2021, după ce Consiliul Național de 
Coordonare a Dezvoltării Regionale 
(CNCDR) va aproba decizia de alocare 
a finanțării din FNDR pentru realizare 
măsurilor investiționale preconizate în 
cadrul acestui proiect de regional infra-
structură. 

Antreprenorul contractat și-a asumat 
angajamentul să execute lucrările 

prevăzute în contract în termen de 5 
luni luni calendaristice din momentul 
înregistrării contractului la Agenția 
Achiziții Publice, primirii ordinului de 
începere a execuţiei si asigurării lu-
crului ritmic de către beneficiarul ordo-
nator de credite. 

Proiectul "Aprovizionarea cu apă pota-
bilă a localităților Sârma, Tochile-
Răducani și Tomai din raionul Leova" 
prevede construcția, la prima etapă, a 
rețelelor interioare de apeduct în locali-
tățile Sârma și Tochile-Răducani din 
raionul Leova. La etapa a II-a, în cadrul 
acestui proiect urmează a fi construită 
rețeaua interioară de apeduct în satul 
Tomai din același raion. 

În cadrul acestui proiect se preco-
nizează inclusiv conectarea gospo-
dăriilor la sursa de apă potabilă și ex-
tinderea serviciilor de aprovizionare cu 
apă a operatorului regional perin 
conectarea rețelelor de apeduct interi-
oare ale localităților sus-menționate la 
apeductul magistral Leova-Iargara. Ca 
urmare a investițiilor realizate, unui 
număr de circa 6400 de cetățeni din 
localitățile Sîrma, Tochile-Răducani și 
Tomai din raionul Leova le va fi asig-
urat accesul la o sursă sigură de 
aprovizionare cu apă  

Circa 6400 de cetățeni din localitățile Sîrma, Tochile-
Răducani și Tomai din raionul Leova vor căpăta acces 
la o sursă sigură de aprovizionare cu apă potabilă 



 
 

Stația de epurare a apelor uzate din 
orașul Căușeni se află actualmente 
în plin proces de reconstrucție și 
modernizare. Reconstrucția ei face 
parte din proiectul investițional 
„Construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Valul lui 
Traian și modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate din orașul 
Căușeni", implementat de ADR Sud 
din sursele Fondului Național pentru 
Dezvoltare Regională. 

Lucrările de renovare a Stației de 
epurare a apelor uzate din Căușeni au 
început în luna februarie a anului 
curent și urmează a fi finalizare în anul 
2021. Ca urmare a investițiilor făcute, 
stația de epurare a apelor uzate din 
Căușeni va fi complet automatizată și 
va trata apele uzate venite de la 60% 
din locuitorii orașului, din satele 
Cârnățeni, Zaim și Ursoaia. Datorită 
metodologiei utilizate, stația nu va 
emana miros, nu va produce zgomot, 
nu va polua mediul. 

În urma modernizării, staţia de epurare 
va oferi servicii de deservire a altor opt 
instalaţii de epurare din raza raionului 
Căușeni. 

La ora actuală, aici au loc lucrări de 
reabilitare a câtorva bazine de apă, de 
construcție a deznisipătoarelor, 
clădirilor cu grătare, platformelor de 
nisip, a blocului de epurare biologică, 
staţiei de pompare de nămol şi 
transformatoarelor electrice.  

În cadrul vizitei de monitorizare 
efectuate recent la fața locului, șeful 
Secției management proiecte  a ADR 
Sud, Andrei Popușoi, a verificat 
evoluția efectuării lucrărilor în cadrul 
etapei a II-a a proiectului "Construcția 
sistemului de canalizare în sectorul 
Valul lui Traian și modernizarea stației 
de epurare a apelor uzate din orașul 
Căușeni" și a constatat că acestea se 
desfășoară în regim normal, până la 
moment antreprenorul reușind să 
execute circa 70 la sută din lucrările 
prevăzute în documentația de 
proiect.    

Valoarea lucrărilor de reabilitare a 
Stației de tratare din Căușeni se 

cifrează la 46,4 milioane de lei. În anul 
2020, din  Fondul Național de 
Dezvoltare Regională au alocate în 
acest scop 15,2 miloane lei.  

Reconstrucția stației de tratare din 
Căușeni face parte din proiectul 
investițional "Construcția sistemului de 
canalizare în sectorul Valul lui Traian și 
modernizarea stației de epurare a 
apelor uzate din orașul Căușeni" și 
reprezintă, de fapt, a doua etapă de 
implementare a acestuia.  

În cadrul primei etape, a fost construită 
rețeaua de canalizare în sectorul Valul 
lui Traian din orașul Căușeni, pe o 
lungime de 1,9 km, cu un cost de 8,4 
mln. lei.  

Proiectul are impact direct asupra 
îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor, 
prin asigurarea unui mediu ambiant 
curat.  Ca urmare a reconstrucției 
stației de tratare a apelor uzate, 17 
000 de locuitori ai orașului Căușeni vor 
beneficia de un mediu ambiant mai 
curat.  
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Lucrările de reabilitare a Stației de epurare a apelor uzate 
din orașul Căușeni au fost finalizate în proporție de 70 % 



Ședință de lucru cu beneficiarii proiectelor 
implementate în raionul Leova cu suportul UE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ 
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În data de 24 decembrie 2020, în 
incinta Consiliului Raional Leova, 
a avut loc o ședință de lucru cu 
beneficiarii proiectelor ce se 
implementează, la moment, în 
raionul Leova din sursele Uniunii 
Europene,  prin intermediul 
Agenției de Cooperare 
Internațională a Germaniei (GIZ). 

La ședință au participat responsabili 
din cadrul administrației raionului 
Leova, printre care vicepreședinta 
raionului, Aliona Briciag, 
reprezentanți ai Agenției de 
Dezvoltare Regională Sud, primarii 
localităților beneficiare ale 
proiectelor finanțate de UE - Leova, 
Iargara, Filipeni, Romanovca și 
Cupcui ș.a. 

În conformitate cu agenda de lucru a 
ședinței, s-a discutat despre mersul 
și evoluția lucrărilor în cadrul 
proiectelor de alimentare cu apă și 
canalizare și eficiență energetică, 
împlementate în raionul Leova din 
sursele Uniunii Europene, precum și 
despre necesitatea stringentă a 
onorării de către beneficiari a 
angajamentelor asumate, și anume, 
despre obligațiunea acestora de 
asigurare a contribuțiilor prevăzute 

în contractele de finanțare. 

De asemenea, s-a discutat despre 
apariția unor volume adiționale de 
lucrări, care de asemenea necesită 
de a fi acoperite parțial de către 
beneficiarii investițiilor. 

Șeful Secției Managementul integrat 
al proectelor din cadrul ADR Sud, 
Andrei Popușoi, și specialistul în 

monitorizarea proiectelor, Nicolae 
Cotruță, au atras atenția primarilor 
localităților beneficiare asupra 
faptului că pentru implementarea cu 
succes a lucrărilor de construcție 
contractate, este necesar ca pentru 
anul 2021, contribuția asumată să 
fie virată de către beneficiari pe 
conturile Agenției. 

Investițiile în infrastructură în 
Regiunea de Dezvoltare Sud a țării 
vor asigura locuitorii cu servicii 
calitative de aprovizionare cu apă și 
canalizare, precum și condiții mai 
bune de învățământ pentru elevii și 
personalul didactic din două scoli. 

Amintim că, la 4 noiembrie 2020, în 
orașul Leova au fost lansate 
lucrările de construcții pentru 
proiectele finanțate de Uniunea 
Europeană (UE). În total, Regiunea 
de Dezvoltare Sud a țării 
beneficiază de 5 măsuri de 
aprovizionare cu apă și canalizare 
(AAC) și de 2 proiecte de eficiență 
energetică în cadrul Liceului 
Teoretic „Constantin Spătaru" din 
orașul Leova și în cadrul Liceului 
Teoretic „Matei Basarab" din orașul 
Basarabeasca.  
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Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud, în cooperare cu  Camera 
de Comerț și Industrie a Republicii 
Moldova, a organizat o sesiune de 
informare online privind 
specializarea inteligentă a regiunilor 
care a avut drept scop familiarizarea 
participanților cu conceptul și 
procesul de elaborare a Strategiei 
de specializare inteligentă (S3 smart 
specialization strategy), 
cartografierea rezultatelor 
potențialului economic, științific și 
inovațional al regiunilor de 
dezvoltare din Republica Moldova. 

La sesiunea de informare au participat, 
alături de specialiștii ADR Sud, 
reprezentanții Direcțiilor economie și 
atragerea investițiilor din cadrul 
Consiliilor Regionale Căușeni, Ștefan 
Vodă, Cantemir, Taraclia. 

Conceptul de "specializare inteligentă" 
a fost prezentat în cadrul sesiunii de 
informare de către expertul Sergiu 
Porcescu, ca un proces de 
transformare economică bazată pe 
cunoaștere, realizată prin intermediul 
politicii inovaționale concentrată 
spațial; acest proces are loc de jos în 
sus și este posibil printr-un dialog 
public-privat prin alocarea optimă de 
resurse publice. 

Expertul a punctat asupra faptului că 
specializarea inteligentă este o 
abordare pe care Comisia Europeană 
o consolidează în cadrul programelor 
politicii sale de coeziune. În Uniunea 
Europeană, elaborarea de strategii în 
materie de cercetare şi inovare bazate 
pe conceptul de specializare 
inteligentă este una dintre condiţiile 
esenţiale pentru accesarea fondurilor 
structurale începând din anul 2014. În 
cele ce urmează, participanții la 
sesiunea de informare au putut afla că 

elaborarea S3, la 
fel ca și a altor 
documente 
similare, prevede 
un șir de etape și 
acțiuni esențiale, 
cum ar fi: analiza 
contextului 
regional și a 
potențialului 
pentru inovare; 
crearea unei 
structuri incluzive 
de guvernanță, 
producerea unei 
viziuni comune 
despre viitorul 
regiunii, 
selectarea unui 
număr limitat de 

priorități pentru dezvoltare, stabilirea 
unui mix potrivit de politici, integrarea 
mecanismelor de monitorizare și 
evaluare. 

Până la moment, conform informațiilor 
prezentat de experți, în Republica 
Moldova a fost realizată prima etapă - 
cartografierea, și au fost realizate 
obiectivele  stabilite pentru acest 
proces. Conform prognozelor, 
specializarea inteligentă are potențial 
în Republica Moldova și poate fi, la 
moment, identificată în mai multe 
documente și politici naționale. Pentru 
a trece la cea de-a doua etapă, este 
necesar de creat focus grupuri pe 
sectoare. 

Din relatările expertului, participanții la 
sesiunea de informare au putut afla că 
domeniile prioritare preliminare pentru 
intervenții inovative identificate pentru 
Republica Moldova sunt: industrie 
chimică, materiale și 
nanotehnologoii; agricultură și 
procesare; energie; ICT; sănătate, 
biomedicină și farmaceutică; 
tehnologii electrice și electronice; 
fabricare de mașini, utilaje și 
echipamente; industrii, servicii și 
științe ale mediului.  

Specialiștii ADR Sud și cei din cadrul consiliilor raionale au 
fost familiarizați cu noțiunea de specializare inteligentă, 
condiție cheie pentru atragerea fondurilor europene 
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Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud și-a 
aprobat propriul Regulament de organizare și 
funcționare și a instituit două comisii regionale 

Membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare (CRD) Sud s-au reunit, la 27 
noiembrie 2020 în ședință ordinară.  

Ședința forului regional a fost prezidată 
de vicepreședintele CRD Sud, Marcel 
Cenușa, anunțându-se a fi deliberativă 
dată fiind prezența a 22 de consilieri din 
numărul total de  32 de membri. 

Prezent la ședință, Ghenadie Iurco, 
Secretar de Stat la Ministerul Agriculturii, 
Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM), a subliniat importanța 
implicării active a tuturor membrilor 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare 
Sud în procesul de realizare a politicilor 
de dezvoltare regională. Înaltul demnitar 
a apreciat efortul CRD Sud de a fi un 
organ cu adevărat lucrativ și a avea un 
Regulament propriu, subliniind că este 
binevenit faptul ca CRD-ul să devină un 
forum de idei, unde să fie discutate cele 
mai stringente probleme și provocări, 
astfel încât să se ajungă, în cele din 
urmă, la consens și o viziune comună 
privind  dezvoltarea dinamică a regiunii. 

După enunțarea obiectivelor ședinței, 
membrii CRD Sud au aprobat agenda și 
au purces la examinarea principalelor 
chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței. 

Astfel, în procesul examinării în plen a 
proiectului Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului Regional 

pentru Dezvoltare Sud, Alexandru 
Bujorean, primarul orașului Leova, a făcut 
o scurtă prezentare a documentului 
respectiv, specificând că actualul proiect 
a fost elaborat reieșind din prevederile 
relevante ale Legii nr. 438-ХVI din 28 
decembrie 2006 privind dezvoltarea 
regională in Republica Moldova, în 
special art. 7 alin. (5) al Legii menționate 
ce prevede măsura de aprobare a 
propriilor regulamente de activitate ale 
Consiliilor de Dezvoltare Regională, 

instituite la nivelul fiecărei regiuni de 
dezvoltare. Totodată, dl Alexandru 
Bujoreanu a menționat că 
Regulamentului Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Sud a fost elaborat în 
conformitate cu Regulamentul - cadru al 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 127 
din 08.02.2008, cu privire la măsurile de 
realizare a Legii nr. 438-XVI, din 28 
decembrie 2006 privind dezvoltarea 
regională în Republica Moldova. 

După un șir de dezbateri, Regulamentul 
de organizare și funcționare a Consiliului 
Regional pentru Dezvoltare Sud  a fost 
aprobat în întregime, cu votul unanim al 
membrilor CRD Sud. 

De asemenea, cu votul unanim al 
membrilor CRD Sud a fost adoptată 
Decizia 04/02 din 27.11.2020 privind 
constituirea a două Comisii Regionale 
Sectoriale în cadrul Consiliului Regional 
pentru Dezvoltare Sud, și anume: 
Comisia regională sectorială în domeniul 
Dezvoltare Economică, Turism și 
Dezvoltare Urbană și Comisia regională 
sectorială în domeniul Alimentare cu Apă, 
Canalizare și Infrastructură. De 
asemenea, membrii CRD Sud au aprobat 
componența nominala a Comisiilor 
Regionale Sectoriale care vor activa în 
cadrul Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Sud. 
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Grație suportului UE, aproape 300 de elevi și profesori  
ai Liceului Teoretic “Matei Basarab” din orașul 
Basarabeasca vor beneficia de condiții de educație 

Clădirea Liceului Teoretic „Matei 
Basarab" din oraşul Basarabeasca 
este eficientizată energetic în cadrul 
unui proiect finanţat de Uniunea 
Europeană și implementat de 
Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud. Actualmente, aici se 
desfășoară lucrări de construcție a 
acoperișului clădirii, a sistemelor de 
ventilare și electricitate, lucrări de 
termoizolare a soclului clădirii și 
construcție a nodurilor sanitare în 
interiorul instituției. 
Anterior, aici au fost finalizate lucrările 
de înlocuire a geamurilor, de montare 
și punere în funcțiune a sistemului de 
încălzire. Astfel încât, la ziua de azi, 
când iarna, practic, și-a intrat în 
drepturi și temperaturile au scăzut 
simțitor, elevii care își fac studiile și 
profesorii care își desfășoară 
activitătea didactică în cadrul liceului 
„Matei Basarab" au parte de căldură.    

De acest lucru s-au putut convinge 
specialiștii secțiilor Managementul 
integrat al proiectelor și Monitorizare și 
evaluare din cadrul Agenției de 
Dezvoltare Regională (ADR) Sud, 
care  au întreprins, recent, o vizită de 
lucru la Basarabeasca, pentru a 
monitoriza mersul lucrărilor în cadrul 
proiectului investițional "Sporirea 
eficienței energetice a Liceului Teoretic 
„Matei Basarab" din orașul 
Basarabeasca".  

În cadrul vizitei de lucru au participat 
părțile implicate în implementarea 
proiectului, inclusiv dirigintele de 
șantier și supraveghetorul tehnic. La 
început, au fost vizitate sălile de clasă 
din aripa dreaptă a clădirii liceului, 
unde se desfășoară la moment lucrări 
de ventilare și de construcție a 
nodurilor sanitare. De asemenea, 
angajații ADR Sud au vizitat punctul 
termic din subsolul clădirii, după care a 
fost efectuată inspectarea acoperișului 
aflat în reconstrucție capitală și a 

clădirii liceului pe dinafară. 

Antreprenorul urmează să efectueze, 
în perioada imediat următoare, lucrări 
de termoizolare a soclului la fațada din 
spatele liceului, precum și de izolare a 
pereților clădirii, de asigurare cu apă 
caldă și rece la robinetele din interiorul 
instituției. Iar în primăvara anului 2021, 
în cadrul Liceului Teoretic "Matei 
Basarab" din orașul Basarabeasca vor 
fi instalate, ca sursă alternativă de 
energie, panouri fotovoltaice. 

Măsurile de eficiență energetică, care 
sunt implementate în cadrul Liceului 
Teoretic „Matei Basarab", vor asigura 
condiții optime pentru activitatea 
profesională a personalului și studiile 
elevilor din mai multe localități ale 
raionului Basarabeasca. Astfel, elevii, 
profesorii și angajații acestei instituții 
vor beneficia de confort termic sporit, 
de asigurare cu apă caldă și rece la 
robinetele din interiorul școlilor, 
de ventilare îmbunătățită în sălile de 
studiu, etc. 

Ca urmare a măsurilor de eficiență 
energetică întreprinse, este prognozat 
că, anual, consumul normat de energie 
în instituția de învățământ eficientizată 
energetic se va diminua, estimativ, cu 
30% și emisiile anuale normate de 
CO2 vor fi reduse. 
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Consiliul Raional Cimișlia și 
Primăria orașului Cimișlia, 
împreună cu Organizația pentru 
Dezvoltarea Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM) din Republica 
Moldova și-au propus 
dezvoltarea economică a regiunii 
prin sprijinirea companiilor cu 
accent sporit pe inovare, transfer 
de tehnologii și dezvoltare 
durabilă, atragerea investițiilor și 
promovarea regiunii în calitate de 

poli de dezvoltare.  

În acest scop părțile au semnat cel 
de-al 4-lea Acord-Memorandum de 
Colaborare privind crearea și 
dezvoltarea Platformei Industriale 
Multifuncționale (PIM) în raionul 
Cimișlia.  

Iulia Costin, director general 
ODIMM, a subliniat importanța 

acestei platforme pentru 
mediul de afaceri din 
regiune: "Sunt sigură că 
acest proiect va avea un 
impact major asupra supra 
dezvoltării economiei 
raionului.  

Este important să 
continuăm să dezvoltăm 
infrastructura de afaceri în 
regiuni ca să ajutăm 
întreprinderile să crească 
acasă. Fiind competitivi și 
având facilitățile necesare 
putem atrage investitori 
importanți în regiune".  

Platforma industrială 
multifuncțională (PIM) din 
Cimișlia va fi  amplasată în 
extravilanul orașului, fiind 
proprietatea publică a 

statului.  

Aceasta are o amplasare 
strategică, în apropierea Zonei 
Economice Libere, având 
conexiune la drumul național R3 și 
aflându-se în apropierea hotarului 
cu Ucraina. 

Terenul identificat pentru crearea 
PIM are o suprafață de 10 ha. În 

timpul apropiat vor fi lansate 
licitații pentru proiectare și 
inițierea lucrărilor de 
infrastructură, inclusiv rețele 
de gazificare, energie 
electrică și apă. 

Programul-pilot de creare a 
Platformele Industriale 
Multifuncționale este 
implementat de ODIMM în 
coordonare cu Ministerul 
Economiei și Infrastructurii.  

Acestea urmează a fi create 
în 18 raioane de pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova 
cu nivel de industrializare 
mai scăzut. 

La Cimișlia va fi creată și dezvoltată o 
Platformă Industrială Multifuncțională 



Pagina 9 

   DEZVOLTARE REGIONALĂ  

Agenția de Dezvoltare Regională Sud a 
organizat un atelier de lucru pentru membrii 
Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud 
Membrii Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Sud s-au întrunit, la finele 
lunii noiembrie 2020. la Purcari, în 
cadrul unui atelier de lucru cu 
genericul "Dezvoltatea regioпală și 
fortificarea rolului Consiliului 
Rеgiопаl репtru Dezvoltare Sud în 
acest proces". Atelierul de lucru a 
fost organizat în cadrul proiectului 
„Suport pentru Consiliul Regional 
pentru Dezvoltare din Regiunea de 
Dezvoltare Sud", implementat de de 
Agenția de Dezvoltare Regională 
Sud cu suportul financiar al 
proiectului „Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica 
Moldova" (MSPL), implementat de 
GIZ Moldova. 

Atelierul de luсru а avut drept obiectiv 
general îmbunătățirea comunicării 
interne а Consiliului Regional pentru 
Dezvoltare Sud, familiarizarea 
membrilor CRD Sud cu rolul lоr in 
procesul de dezvoltare regională. 
Totodată, activitatea dată și-a propus să 
fortifice și să consolideze eforturile 
actorilor regionali în vederea identificării 
unei viziuni comune și а acțiunilor 
prioritare pentru dezvoltarea echilibrată 
și durabilă а tuturor localităților din 
Regiunea de Dezvoltare Sud. 

În debutul evenimentului, Maria 

Culeșov, directorul ADR Sud, a salutat 
prezența impunătoare a membrilor 
forului regional și a comunicat că 
obiectivul suportului oferit prin 
intermediul proiectului  MSPL este să 
fortifice în continuare funcționarea CRD 
Sud, iar scopul urmărit este sporirea 
participării membrilor CRD Sud în 
activitatea Consiliului, consolidarea 
identificării membrilor CRD Sud cu 
rolurile, responsabilitățile și sarcinile 
acestora, precum și îmbunătățirea 

capacităților membrilor Consiliului de a 
promova și coordona politicile de 
dezvoltare regională în regiune. 

La rândul lor, membrii CRD Sud au 
menționat că, acum, mai mult ca oricând 
au nevoie de unitate și stabilitate. De 
asemenea, ei au considerat ca fiind 
binevenită activitatea dată, 
caracterizând atelierul de lucru ca fiind 
un start bun pentru a da un imbold și a 
eficientiza activitatea Consiliului 
Regional pentru Dezvoltare Sud. 

Așa, bunăoară, Alexandru Bujorean, 
primarul orașului Leova, a declarat că 
CRD Sud  trebuie sa devină o platformă 
de promovare a proiectelor regionale. 
Iar Nicolae Gorban, președintele 
raionului Căușeni, a specificat că 
membrii CRD Sud trebuie să gândească 
regional, să  aibă o abordare de echipă, 
de promovare și dezvoltare a Regiunii 
Sud în ansamblu. 

La rândul lor, Nicolae Prițcan, 
președintele raionului Leova și Valeriu 
Musteață, primarul satului Săiți din 
raionul Căușeni, au optat pentru o 
transparență largă care ar trebui să 
existe în cadrul CRD Sud, astfel încât 
CRD să poată da un impuls dezvoltării 
regionale și dezvoltării economice a 
Regiunii de Dezvoltare Sud. 
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Banca Mondială va oferi 50 de milioane de dolari pentru 

conceptualizarea unui nou proiect ce prevede securitatea 

aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova 
Oficiali din cadrul Ministerului 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, împreună cu experții ai 
Băncii Mondiale, s-au reunit și au  
discutat despre un nou proiect de 
aprovizionare cu apă și canalizare a 
mai multor localități rurale din țara 
noastră. Discuțiile privind procesul 
de elaborare a proiectului 
„Securitatea aprovizionării cu apă 
și sanitație în Moldova" au avut loc 
în regim on-line. 

Ministrul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului, Ion Perju, a 
transmis un mesaj de gratitudine 
reprezentanților Băncii Mondiale, 
pentru disponibilitatea de a oferi 
suport și asistența în procesul de 
elaborare a proiectului ce va contribui 
substanțial la îmbunătățirea condițiilor 
de trai pentru populația din localitățile 
rurale din țara noastră. 

„Asigurarea populației cu servicii de 
alimentare cu apă și sanitație 

reprezintă o prioritate pe agenda 
Guvernului Republicii Moldova. Astfel, 
ne propunem ca prin intermediul 
proiectului vizat, cel puțin 40.000 de 
cetățeni să  beneficieze de acces la 
servicii îmbunătățite de aprovizionare 
cu apă, 35.000 să aibă acces la 
sanitație și servicii de epurare a apelor 
uzate, iar pentru alți 1500 de cetățeni 
să le oferim accesul la instalații 
sanitare în gospodăriile individuale. 
De asemenea, avem ca scop 
echiparea a 150 de instituții sociale, 
precum școli și centre medicale, cu 

facilități îmbunătățite de asigurare cu 
apă, sanitație și igienă", a comunicat 
ministrul. 

Totodată oficialul a 
subliniat că 
proiectul va finanța 
crearea și 
extinderea 
sistemelor de 
aprovizionare cu 
apă pentru 
localitățile din 
raioanele Cahul, 
Rîșcani și UTA 
Găgăuzia; crearea 
sistemelor de 
sanitație și stațiilor 
de tratare a apelor 

uzate pentru orașele Soroca și 
Comrat; proiecte de investiții pentru 
îmbunătățirea eficienței operaționale a 
operatorilor de apă și sanitație 
selectați; asistența tehnică și 
consolidarea capacităților, inclusiv 
elaborarea unui plan național privind 
aprovizionarea cu apă și sanitație și a 
programului investițional. 

În cadrul ședinței, părțile au discutat 
despre acțiunile realizate până în 
prezent, fiind analizați indicatorii de 
performanță și evaluate dificultățile 

întâmpinate pe parcursul elaborării 
documentelor de proiect. 

„În vederea pregătiri proiectului, am 
solicitat un grant de la fondul 
ECAPDEV, din sursele căruia vor fi 
elaborate studiul de fezabilitate; 
documentația tehnică a proiectului, 
precum și vor fi consolidate 
capacităților unității de implementare a 
viitorului proiect, inclusiv, va fi elaborat 
studiul de evaluare a impactului 
asupra mediului", a menționat Ion 
Perju. 

După finalizarea elaborării conceptului 
de proiect Banca Mondială va analiza 
și va aproba proiectul și va decide 
asupra creditării implementării 
acestuia. 

Costul total al proiectului este estimat 
la o valoare de 50 milioane de dolari 
SUA și va fi finanțat de către Asociația 
Internațională pentru Dezvoltare (IDA) 
și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare (IBRD). 
Proiectul va fi implementat în 
conformitate cu Cadrul de Mediu și 
Social al Băncii Mondiale, pe 
parcursul a cinci ani,  începând cu 
luna mai 2021 până în luna mai 2026. 


