
Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut 
  

Proiectul ,,Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut“ implementat de 

Agenția de Dezvoltare Regională Sud prevede construcția infrastructurii adecvate și durabile 

de alimentare cu apă pentru localitățile Manta și Crihana Veche prin extinderea sistemului cu 

apă centralizat al or. Cahul și creșterea gradului de acces al populației la aceste servicii. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea lucrărilor de construcție a conductei 

magistrale de apă de la stația de tratare a apei din or. Cahul, construcția stației de pompare și 

lucrări de construcție a rețelei de alimentare cu apă potabilă în satul Crihana Veche și în 

Comuna Manta. În urma proiectului se prevede ca circa 9600 de locuitori să poată beneficia 

de apă potabilă, fiabilă și sigură. 

Proiectul se preconizează a se derula în perioada mai-decembrie 2011. 

Costul proiectului este de 18718350,00 lei. 

  

Până în prezent s-au efectuat un șir de acțiuni ce țin de partea documentară și tehnică. 

S-au selectat membrii echipei de proiect și achizițiile publice. De asemenea, în prezent se 

efectuează lucrări la construcția magistralei. Acestea  derulează pe trei sectoare: pe sectorul 

dintre Pașcani și Manta- sudarea și montarea țevei de polietilenă, pe sectorul dintre s. Crihana 

Veche și stația de tratare a apei Cahul - sudarea și montarea țevei de polietilenă, pe str. I. 

Creangă din s. Crihana Veche- sudarea și montarea țevei de polietilenă. Într-o vizită de lucru 

efectuată în luna iunie de către specialiștii din cadrul Agenție au fost discutate câteva 

propuneri și planificări a unor activități ce urmează să fie întreprinse de responsabili. 

Directorul Agenției, Maria Culeșov a ținut să puncteze asupra faptului că fiecare este obligat 

să-și îndeplinească obligațiunile corect și cu maximă seriozitate. 

  

Proiectul ,,Apă curată pentru comunitățile bazinului râului Prut“  este în plin proces de 

implementare. Acțiunile care se prevăd a fi  realizare în următoarea perioadă vin să copleteze 

acțiunile majore prevăzute de proiect. 

Lucrările la construcția conductei magistrale se vor desfășura concomitent cu lucrările la 

construcția stației de pompare.  

  

 


