
PROCES-VERBAL nr. 3 

al ședinței extraordinare 

a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud 

 

27 decembrie 2022                                                                                       or. Cimișlia 

ora 10.00 

 

Prezidează ședința: Dl Mihail Olărescu, președinte al Consiliului Regional pentru 

Dezvoltare (în continuare CRD) Sud. 

                                                                                          

Total membri ai CRD Sud  -  31 persoane 

Membri ai CRD Sud prezenți  -  20 persoane 

Membri ai CRD Sud absenți   -  11 persoane 

Invitați: 

Sergiu TĂBĂCARU, Șef-adjunct,  Direcția Politici de Dezvoltare Regională, Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare MIDR). 

Denis LUNGUL, Consultant principal, Secția relații cu instituțiile de dezvoltare 

regională, MIDR. 

 

Modul de desfășurare: 

      Ședința a fost desfășurată cu prezența fizică a membrilor CRD Sud.  

 

Dl Mihail Olărescu, președintele Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud, a 

venit cu un cuvânt de salut către cei prezenți și le-a mulțumit membrilor CRD Sud pentru 

implicare și conlucrare.  

 

Dl Sergiu Tăbăcaru, Șef-adjunct Direcție politici de dezvoltare regională, MIDR, 

a salutat prezența, exprimându-și recunoștința față de membrii CRD Sud pentru faptul că 

își asumă cu responsabilitate acest rol important care le revine, că realizează o cooperare 

strânsă cu ADR Sud și, împreună cu echipa instituției, se implică plenar în procesul de 

implementare a obiectivelor politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Sud. 

Dl Sergiu Tăbăcaru a ținut să precizeze că domeniul de dezvoltare regională și locală 

rămâne a fi unul prioritar pe agenda instituțiilor statului atât la nivel guvernamental, cât și 

local, iar rezultatul eforturilor comune va face posibilă asimilarea resurselor oferite de 

partenerii externi pentru redresarea situației din domeniile cheie, unde sunt semnalate 

cele mai stringente probleme. În această ordine de idei, responsabilul din cadrul MIDR a 

subliniat importanța unor astfel de ședințe de totalizare cum este ședința actuală a CRD 

Sud, în cadrul cărora sunt abordate, deopotrivă, atât rezultatele, cât și provocările care au 



fost întâmpinate pe parcursul anului de către principalii actori instituționali ai politicii de 

dezvoltare regională. 

Mersul ședinței 
 

    Dna Luminița Netedu, specialistă în comunicare și relații cu APL/CRD din cadrul 

Agenției de Dezvoltare Regională (în continuare ADR), a anunțat că la ședință sunt 

prezenți 20 de membri ai CRD Sud și că ședința este deliberativă. 

 

ORDINEA DE ZI: 

1. Cu privire la progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a 

proiectelor incluse în Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024, 

finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regionalăși Locală. 

2. Cu privire la rezultatele proiectului “Suport orașelor din Regiunea de 

Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice naționale 

în domeniul dezvoltării urbane”, implementat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud, cu susținerea financiară a Solidarity Fund PL în Moldova 

(SFPL).      

3. Cu privire la desfășurarea, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a Concursului 

pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare 

urbană, revitalizare economică și socială a orașelor, propuse spre finanțare 

din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (Apel competitiv, 

Ediția - Noiembrie 2022).  

 

    Dl Mihail Olărescu, președintele CRD Sud, a declarat ședința deschisă și a adus la 

cunoștință chestiunile incluse în ordinea de zi. Alte propuneri la ordinea de zi nu au fost 

recepționate, ordinea de zi fiind supusă votului. 

       S-a votat:     Pro – 20                             Contra - 0                          Abținut – 0 

 

    Ordinea de zi a fost aprobată. 

 

    Președintele ședinței a demarat procesul de examinare a chestiunilor din ordinea de zi, 

oferind cuvântul raportorilor pentru prezentarea proiectelor de decizii. 

 

1. S-a examinat: Cu privire la progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare 

Sud, a proiectelor incluse în Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024, 

finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.  

    Dl Ion Pînzari, Director al ADR Sud, a prezentat o informație amplă cu privire la 

progresul implementării, în Regiunea de Dezvoltare Sud (în continuare RDS), a 

proiectelor incluse în Documentul Unic de Program (DUP) 2022-2024, finanțate din 

Fondul Național de Dezvoltare Regionalăși Locală. 



    Directorul ADR Sud a menționat că, pentru anul 2022, în ceea ce ține de Regiunea de 

Dezvoltare Sud, au fost incluse în Planul anual de finanțare 9 proiecte de dezvoltare 

regională. Inițial, bugetul alocat pentru implementarea proiectelor respective a fost de 

54,5 mln. de lei. Urmare a rectificării și redistribuirii bugetului, pentru implementarea 

proiectelor în RDS sunt prevăzute circa 27, 8 mln. de lei. Dl Ion Pînzari a specificat că 

suma alocată RDS pentru implementarea proiectelor de dezvoltare regională a fost 

diminuată din considerentul tergiversării achizițiilor publice pe anumite proiecte, care, în 

scurt timp, vor fi totuși inițiate și, cu siguranță, își vor găsi finanțarea în bugetul pentru 

anul viitor. 

    Dl Ion Pînzari a comunicat membrilor CRD Sud că, până la momentul actual, ADR 

Sud a reușit să valorifice în jur de 25,5 mln. de lei, ceea ce reprezintă peste 90 % din 

Planul anual de finanțare pentru 2022, conform bugetului prestabilit. În perioada anului 

2022, de către instituție au fost desfășurate 11 proceduri de achiziții publice privind 

contractarea lucrărilor de construcție și a serviciilor de supraveghere tehnică. De 

asemenea, au fost inițiate lucrările de construcție și servicii în cadrul a 5 proiecte de 

dezvoltare regională, cu o valoare totală de circa 183,5 mln. lei.  

    Referindu-se la proiectele implementate din surse externe, directorul ADR Sud a 

specificat că au fost transmise către aplicanți costuri investiționale în valoare totală de 

circa 160, 0 mln. lei, inclusiv 1 proiect finanțat din sursele FNDRL și 6 proiecte finanțate 

din surse de finanțare externă, prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). 

    În cele ce urmează, directorul ADR Sud a prezentat situația privind implementarea 

fiecărui proiect în parte. Au fost menționate ca fiind în derulare proiectele:  

 

1. „Racordarea la utilități a subzonei nr 18 (Cahul) din cadrul Zonei Economice   

Libere  Bălți", cu o valoare totală de circa 12,5 mln.lei. Dintre care, din sursele 

FNDRL sunt alocate în jur de 11,2 mln. lei, iar cofinanțarea din partea ZEL constituie 

1,26 mln. lei.  

 

             -    Valorificate în anul 2022: 10,46 mln. lei (100% din suma planificată); 

- Indicatori de rezultat planificați: un obiectiv de suport în afaceri conectat la 

structura de acces și utilități publice. 

- Rezultate obținute: circa 2,1 km de rețea electrică de tensiune înaltă 

construită; circa 1,36 km rețea de apeduct construită; 1,58 km de rețea de 

canalizare construită; 0,88 km de rețea de gaze naturale de presiune medie 

construită. 

 

    2. „Apeduct magistral Ștefan Vodă-Căușeni-Căinari" (etapa I – de elaborare a 

studiului de fezabilitate în vederea stabilirii oportunităților de inițiere a procesului de 

implementare a proiectului). 

               - Valoarea serviciilor de elaborare a studiului – 0,51 mln. lei (FNDRL); 



               - Contractată compania „Fluxproiect” SRL; 

               - 1 studiu de fezabilitate elaborat și transmis spre aprobare beneficiarilor. 

                - Rezultate scontate: 34 mii de cetățeni cu acces asigurat la servicii de  

alimentare cu  apă potabilă de calitate; un serviciu regional de aprovizionare cu 

apă dezvoltat, cu capacități investiționale îmbunătățite. 

 

  Pentru anul 2023, ADR Sud își propune să elaboreze documentația tehnică pentru 

proiectul dat. 

 

                    3. "Extinderea sistemului de canalizare în orașul Cimișlia", cu o valoare totalã de 

36,76 mln. lei, dintre care circa 32,6 mln. lei – alocate din FNDRL, iar circa 4,16 mln. lei 

reprezintã contribuția Primãriei orașului Cimișlia. 

 

                                - Valorificate în 2022: 12,13 mln. lei (100 % din suma planificată); 

           - Indicatori de rezultat atinși: circa 11,0 km de rețea de canalizare construită 

(din totalul de circa 20,1 km planificați). 

          -  Rezultate planificate: 1 localitate urbană cu acces îmbunătățit la sistemul de 

canalizare; circa 5200 de cetățeni conectați la sistemul de canalizare construit; 

circa 277 de întreprinderi conectate la sistemul de canalizare construit. 

 

    Pentru anul 2023, ADR Sud își propune construcția unei stații de pompare a apelor 

reziduale. 

 

    4. "Modernizarea stației de epurare a apelor uzate din orașul Cãușeni (etapa a II-a) 

și construcția sistemului de canalizare în sectorul Cãușenii Vechi", cu o valoare de 

70,7 mln. lei.  

 

   Dl Ion Pînzari a specificat că este un proiect de anvergură, ambițios, de importanță 

majoră nu doar pentru Regiunea de Dezvoltare Sud, dar și pentru întreaga țară, ce își 

propune ca 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. Suma 

contractată pentru realizarea obiectivului investițional în cadrul proiectului dat este de 

70,7 mln. lei, dintre care din sursele FNDRL sunt alocați circa 56,1 de mln. de lei, iar  

contribuția Consiliului Raional Căușeni constituie circa 14,6 mln. lei.  

 

   Șeful ADR Sud a menționat că, lucrările în cadrul proiectului dat au fost demarate la 

începutul lunii decembrie, astfel încât, până la etapa actuală, au fost valorificate circa 2,0 

mln. lei. La moment, au loc lucrările de construcție și montare a rețelei de canalizare. 

Rezultate estimate: o stație de epurare a apelor uzate reconstruită/modernizată, cu o 

capacitate majorată de la 2400 m3/24 până la 5000 m3/24; 3 stații de pompare a apelor 

reziduale construite; 10, 4 km de rețea de canalizare construită; circa 3 mii de locuitori ai 

sectorului Căușenii Vechi din orașul Căușeni conectați la o rețea modernă de canalizare, 



cu  acces durabil la servicii și utilități publice de calitate; circa 16 mii de locuitori ai 

orașului Căușeni, cu acces direct, prin sistemul centralizat de canalizare, la stația de 

epurare modernizată; 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; un serviciu municipal de epurare a apelor uzate regionalizat. 

 

   5. “Asigurarea bunei funcționalități a stației de epurare prin extinderea rețelelor de 

canalizare și regionalizarea serviciului – orașul Căușeni”,  cu o valoare totală de 62,5 

mln. lei, dintre care din sursele FNDRL sunt alocați circa 53,4 mln. lei pentru realizarea 

acestui proiect, iar cofinanțarea Primăriei orașului Căușeni constituie circa 9,1 mln. lei.  

   Acest proiect își propune drept obiectiv îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației 

și calității mediului ambiant în raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, prin asigurarea 

accesului la servicii de sanitație calitative. La etapa actuală, au fost valorificați puțin 

peste 0,5 mln. de lei dat fiind faptul că lucrările de construcție au fost începute abia la 

mijlocul lunii decembrie a.c. Urmare a investiției, se așteaptă ca peste 7650 de locuitori ai 

orașului Căușeni să capete acces îmbunătățit la sistemul de canalizare nou-construit, cu o 

lungime de 19,3 km. 

 

   În cele ce urmează, directorul ADR Sud s-a referit la alte două proiecte pe care 

instituția își propune să le realizeze în anul 2023. Au fost menționate inclusiv proiectele 

care încă nu au fost inițiate, și anume:  

 

   1. “Construcția apeductului magistral Sărata Nouă- Sărăteni, cu conectarea 

localităților Seliște, Cazangic, Beștemac, Troian, Troița, Vozniseni, Sărăteni, Orac, 

Ceadîr, Colibabovca și Cneazevca, raionul Leova”. În cadrul acestuia, la moment, are 

loc evaluarea ofertelor depuse pentru lucrările de construcție, astfel, la începutul anului 

2023, în luna ianuarie, ADR Sud planifică să semneze contractul de antrepriză privind 

executarea lucrărilor de construție și contractul de prestări servicii de supraveghere 

tehnică în cadrul acestui proiect. 

 

   2. „Construcția apeductelor magistrale Iargara – Borogani, Iargara – Tigheci și a 

rețelelor de apeduct interioare în localitățile Băiuș, Cociulia Nouă, Tigheci și Cuporani 

din raionul Leova”. Și în cadrul acestui proiect, la moment, are loc evaluarea ofertelor 

depuse pentru lucrările de construcție, astfel, la începutul anului 2023, în luna ianuarie, 

ADR Sud planifică să semneze contractul de antrepriză privind executarea lucrărilor de 

construție și contractul de prestări servicii de supraveghere tehnică în cadrul acestui 

proiect. 

 

   Ion Pînzari a menționat că autoritățile publice locale beneficiare au transferat deja pe 

contul ADR Sud contribuțiile care le revin în cadrul acestor proiecte, astfel încât, după ce 

vor fi semnate contractele de antrepriză, instituția va purcede nemijlocit la realizarea 

măsurilor investiționale planificate în cadrul acestora. 



 

   Un alt proiect despre care directorul ADR Sud a specificat că acesta încă nu a fost 

inițiat este cel care vizează: 

 

   3.  „Construcția apeductelor interioare în satele Tomai și Sărata-Răzeși din raionul 

Leova”. În cazul acestui proiect, ADR Sud este în așteptarea achitării a 50 la sută din 

contribuția asumată de către aplicat. Ulterior, după ceva fi transferată contribuția, se va 

purcede la lansarea procedurilor de achiziții publice a lucrărilor și serviciilor.  

 

   4. „Consolidarea revitalizării urbane prin dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice 

în sectorul Căușenii Vechi din orașul Căușeni”. Potrivit directorului ADR Sud, acest 

proiect a intrat în impas și se află, deocamdată, într-o stare de incertitudine dat fiind 

faptul că, de la un buget inițial de circa 10 mln. de lei, aprobat spre finanțare, după 

actualizarea costurilor acesta a ajuns să fie estimat la peste 20 de mln. de lei. La etapa 

actuală, acest proiect se află pe masa membrilor Consiliului Național de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale și Locale (CNCDRL), care urmează să decidă asupra aprobării 

noilor costuri și alocării unui nou buget pentru implementarea acestuia. 

 

   Alexandru Tătărescu, primarul comunei Albota de Sus, a adresat o intrebare cu 

referire la proiectul care vizează managementul deșeurilor solide în Regiunea 1. 

 

   Dl Ion Pînzari a menționat că Managementul deșeurilor solide  nu mai este un domeniu 

de intervenție al ADR Sud și MIDR, acesta a trecut în gestiunea Ministerului Mediului.  

Iar Dl Sergiu Tăbăcaru, reprezentantul MIDR, a punctat asupra faptului că, prin 

intermediul dezvoltării regionale, au fost elaborate ți stabilite acele zone de management 

al deșeurilor solide; pentru unele dintre ele au fost elaborate și studii de fezabilitate. În 

anul 2021 au fost inițiate negocierile cu BERD și BEI și a fost luată o decizie cu privire 

la inițierea unui proiect-pilot în zona Ungheni-Călărași-Nisporeni, fiind semnate și 

acordurile de finanțare în acest sens. Urmează să se vadă cum va decurge acest proiect-

pilot, după care acesta să fie replicat și în celelalte zone ale Republicii Moldova. 

    Alte întrebări către raportor nu au fost.   

    Președintele ședinței a propus de a lua act de informația prezentată și a supus votului 

proiectul deciziei. 

 

      S-a votat:     Pro – 20                               Contra - 0                        Abținut – 0 

 

     S-a decis: Se adoptă Decizia nr. 03/01 din 27.12.2022 Cu privire la progresul 

implementării, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a proiectelor incluse în Documentul 

Unic de Program (DUP) 2022-2024, finanțate din Fondul Național de Dezvoltare 

Regionalăși Locală (decizia se anexează). 

 



    2. S-a examinat: Cu privire la rezultatele proiectului “Suport orașelor din 

Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a politicilor publice 

naționale în domeniul dezvoltării urbane”, implementat de Agenția de Dezvoltare 

Regională Sud, cu susținerea financiară a Solidarity Fund PL în Moldova (SFPL). 

    Dna Irina Coroian, șefa Secției Planificare și cooperare regională, ADR Sud, a 

adus la cunoștința membrilor CRD Sud faptul că ADR Sud, urmare a recepționării 

termenilor de referință privind implementarea Fondului de granturi investiționale pentru 

dezvoltare urbană, un instrument al Solidarity Fund PL în Republica Moldova, finanțat 

de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de 

cooperare pentru dezvoltare Polish aid, a aplicat și a obținut finanțare pentru proiectul 

“Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea eficientă a 

politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane” în valoare de 22,0 mii de 

Euro.  

    În cele ce urmează, responsabila din cadrul ADR Sud a făcut o trecere în revistă a 

principalelor activități realizate de ADR Sud în cadrul proiectului menționat supra în 

perioada 20.06.2022-30.11.2022. Astfel, proiectul respectiv și-a propus să promoveze 

dezvoltarea orașelor din RDS prin implementarea instrumentului de revitalizare urbană, 

cât și a Programului național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica 

Moldova.  

    În perioada de referință, potrivit raportoarei, ADR Sud și-a propus realizarea 

următoarelor obiective specifice: 

1) Facilitarea procesului de implementare eficientă a politicii publice naționale în 

domeniul dezvoltării urbane în Regiunea de Dezvoltare Sud prin dezvoltarea 

instituțională și capacitarea personalului Unității de Implementare a Proiectelor (UIP) din 

cadrul Primăriei municipiului Cahul, în conformitate cu prevederile Programului național 

de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova, prin asistență, suport, 

mentorat din partea ADR Sud. 

2) Promovarea conceptului de revitalizare urbană la nivelul RDS prin elaborarea a două 

Programe de Revitalizare Urbană (PRU) noi, cât și actualizarea unui PRU existent al 

orașului Cimișlia. 

3) Oferirea suportului tematic municipilului Cahul – oraș-pol regional de creștere, în 

funcție de necesitățile realiste la nivel local privind planificarea strategică în dezvoltarea 

urbană.  

    Raportoarea s-a referit la activitățile realizate de ADR Sud, în perioada de 

implementare a proiectului,  pentru atingerea fiecărui obiectiv specific în parte (Raportul 

se enexează).  

    Întrebări pe marginea informației prezentată de raportoare nu au fost recepționate. 



    Președintele ședinței a propus de a lua act de informația prezentată și a supus votului 

proiectul deciziei. 

 

     S-a votat:     Pro – 20                               Contra - 0                          Abținut – 0 

 

     S-a decis: Se adoptă Decizia nr. 03/02 din 27.12.2022 cu privire la rezultatele 

proiectului “Suport orașelor din Regiunea de Dezvoltare Sud privind implementarea 

eficientă a politicilor publice naționale în domeniul dezvoltării urbane”, implementat 

de Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu susținerea financiară a Solidarity Fund 

PL în Moldova (decizia se anexează). 

   3. S-a examinat: Cu privire la desfășurarea, în Regiunea de Dezvoltare Sud, a 

Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare 

urbană, revitalizare economică și socială a orașelor, propuse spre finanțare din 

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (Apel competitiv, Ediția - 

Noiembrie 2022).  

    Dl Ion Pînzari, Director al ADR Sud, a informat membrii CRD Sud despre 

desfășurarea, în Regiunea Sud, a etapelor I-III ("Depunerea Notelor conceptuale") ale 

Concursului privind identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare 

urbană, revitalizare economică și socială a orașelor, propuse spre finanțare din Fondul 

Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.  

   Potrivit șefului ADR Sud, Concursul pentru identificarea, evaluarea și aprobarea 

proiectelor pentru a fi propuse spre finanțare din FNDRL a fost lansat de Ministerul 

Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) la 1 noiembrie 2022, în conformitate cu 

prevederile art. 7 din Legea nr. 27/2022 privind Fondul Național pentru Dezvoltare 

Regională și Locală (FNDRL și în vederea asigurării realizării măsurii 1.1 „Consolidarea 

rolului și funcțiilor orașelor în calitate de motoare de creștere a competitivității 

regiunilor" (Dezvoltarea urbană) din Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru 

anii 2022-2028. 

   În cele ce urmează, Ion Pînzari s-a referit la momentele cele mai importante care au 

ținut de apelul respectiv, menținând că eligibile pentru concursul respectiv au fost doar 

orașele considerate, conform Hotărârii Guvernului nr. 916/2020, ca orașe-poli de creștere 

și autorități ale administrației publice locale, cu statut de oraș sau municipiu, care au 

aprobate Programe de Revitalizare Urbană, sau care sunt în proces de elaborare a 

Programelor de Revitalizare Urbană conform Liniilor directoare și Ghidului privind 

revitalizarea urbană pentru orașele din Republica Moldova, aprobat prin Ordinul 

Ministrului nr. 200/2020. 

    Directorul ADR Sud a adus la cunoștința membrilor CRD Sud că prezentul concurs de 

selectare a proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor a 

fost  realizat în cadrul a două apeluri lansate și desfășurate simultan conform prevederilor 

HG nr. 152/2022, și anume: 



   Apel pe listă - pentru proiectele ce vor fi finanțate în cadrul măsurilor: 

 Măsura 2.1 Conectivitate și mobilitate urbană; 

 Măsura 2.2 Competitivitate și susținerea activităților economice; 

 Măsura 2.4 Modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și a rețelelor de utilități 

publice. 

   Apel competitiv - pentru proiectele ce vor fi finanțate în cadrul măsurii: 

 Măsura 2.3 Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice. 

   În cadrul apelului competitiv, potrivit directorului ADR Sud, la sediul ADR Sud au fost 

depuse 4 note conceptuale, și anume:  

1. “Reabilitarea energetică a clădirii Grădiniței de copii nr. 4 din municipiul  

Cahul”, aplicant Primăria municipiului Cahul; 

2. Crearea complexului turistic "Valul lui Traian”, aplicant Primăria orașului 

Leova; 

3. Revitalizarea Casei de Cultură a orașului Cimișlia, aplicant Primăria orașului 

Cimișlia; 

4. Valorificarea patrimoniului și revitalizarea centrului istoric Kizil, aplicant 

Primăria orașului Ștefan Vodă. 

   Directorul ADR Sud a detaliat prevederile fiecărui proiect în parte și a anunțat că toate 

cele 4 note conceptuale depuse în cadrul apelului competitiv din partea orașelor Leova, 

Ștefan Vodă, Cimișlia și Cahul au fost admise în următoarea etapă și a atenționat 

autoritățile publice locale din orașele selectate că acestea urmează să depună cererile de 

finanțare în cadrul concursului până la data de 27 martie 2023. 

   Ion Oboroceanu, președintele AO “Centrul de Drept Căușeni”, a adresat o 

întrebare raportorului cu referire la celelalte orașe care nu dispun de programe de 

revitalizare urbană și, din această cauză, nu au fost eligibile în cadrul acestui concurs. 

Membrul CRD Sud a dorit să afle dacă există inițiativă în acest sens din partea altor orașe 

din Regiunea de Dezvoltare Sud, cum sunt orașele Taraclia, Cantemir, Basarabeasca, și 

dacă ADR Sud este dispusă ca, în anul 2023, să le ofere APL-urilor din cadrul acestora 

suportul necesar în elaborarea unor astfel de documente. 

   Ion Pînzari a declarat că ADR Sud depune eforturi în acest sens și, de comun acord cu 

partenerii săi de la Solidarity Fund PL în Republica Moldova, a fost agreat că, pe 

parcursul anului viitor, Agenția va iniția procesul de elaborare a Programelor de 

Revitalizare Urbană și în celelalte orașe din Regiunea de Dezvoltare Sud. 

   Alte întrebări către raportor nu au fost 



   Președintele ședinței a propus de a lua act de informația prezentată și a supus votului 

proiectul deciziei. 

 

      S-a votat:     Pro – 20                             Contra - 0                           Abținut – 0 

 

     S-a decis: Se adoptă Decizia nr. 03/03 din 27.12.2022 cu privire la desfășurarea, în 

Regiunea de Dezvoltare Sud, a Concursului pentru identificarea, evaluarea și 

aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a 

orașelor, propuse spre finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și 

Locală, Apel competitiv, Ediția - Noiembrie 2022 (decizia se anexează). 

    Președintele ședinței a anunțat ședința închisă. 

 

Președintele CRD Sud                                                             Mihail OLARESCU 

 

    Secretarul Consiliului                                                              Luminița NETEDU  
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