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LACUL SĂRAT DIN CAHUL VA FI REABILITAT

După mai bine de 30 de ani, zona Lacul Sărat din oraşul Cahul îşi va recăpăta imaginea de
altădată şi va deveni una din puţinele zone de odihnă şi agrement din Sudul Republicii Moldova.
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud şi
Primăria oraşului Cahul au lansat pe 4 mai, la Cahul proiectul ,,Reabilitarea zonei de odihnă şi
agrement Lacul Sărat". Investiţia de 9 000 000 de lei acoperă una din priorităţile de bază în
dezvoltarea Regiunii de Sud - Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice.
Proiectul va fi implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud pe parcursul a 10 luni de
zile, urmând ca în vara anului 2013, lacul să fie dat în exploatare.
10 ani - atât a durat lupta pentru Lacul Sărat. Ideea de a reabilita zona Lacul Sărat a apărut în
anul 2000 şi timp de 10 ani autorităţile din Cahul au căutat soluţii. În 2010, odată cu
deschiderea primului apel de propuneri de proiecte, proiectul a fost înaintat spre finanţare la
Fondul Naţional de Dezvoltare Regională şi acceptat spre finanţare în 2011. Lucrările de
reamenajare au început în mai, anul curent şi autorităţile îşi propun să atragă turişti din ţară şi
de peste hotare iar în timp, pornind de la acest prim pas, să ofere oportunităţi mai diversificate
turiştilor.
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O viitoare zonă de odihnă şi agrement pentru întreaga Regiune de
Sud
În cadrul proiectului urmează a fi efectuate
următoarele lucrări:

Proiectul prevede

Lacul Sărat şi cea adiacentă

dezvoltarea infrastructurii

oferă caracteristici unice

de agrement turistic în

naturale cu posibilităţi de

Regiunea de Dezvoltare

reabilitare şi tratament a

Sud, în vederea creşterii

unui număr însemnat de

economice durabile şi

maladii ale aparatului

echilibrate a Regiunii prin

locomotor, sistemului

reabilitarea şi

nervos central, sistemului

promovarea zonei de

sangvin. Proiectul este

odihnă şi agrement „Lacul

finanţat din Fondul

Sărat" din oraşul Cahul.

Naţional de Dezvoltare

Integrarea zonei în

Regională costul total fiind

circuitele turistice

de 9327,6 mii lei, cu o

3. Sporirea atractivităţii zonei pentru
investitori

naţionale şi

durată de implementare de

4. Creşterea venitului generat de ofertele

internaţionale. Zona

10 luni calendaristice.

turistice

1. Construcţia sondei arteziene a bazinului
de acumulare a apei pentru Lacul Sărat şi a
barajului de pe Râul Frumoasa
2. Promovarea zonei ,,Lacul Sărat" la nivel
naţional şi internaţional
3. Elaborarea bucletelor informtive
Se aşteaptă ca odată cu darea în exploatare
să apară şi primele rezultate scontate ca
1. Creşterea fluxului de turişti atraşi de noul
produs turistic cu proprietăţi curative
2. Sporirea interesului pentru obiectivele
turistice din Regiune
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Rezultatele primei părţi a celui de-al doilea Apel de Propuneri de
Proiecte

Etapa I
APP II

Ministerul Dezvoltării

martie - 10 mai, Agenția

reprezentantul MDRC,

Regionale și

de Dezvoltare Regională

ADR Sud și

Construcțiilor împreună

Sud a recepționat 56 de

președintele și

cu Agenția de

note conceptuale în

vicepreședintele CRD

Dezvoltare Regională

parametrii celor trei

Sud, au fost eliminate 5

Sud au întrunit membrii

priorități din Strategia de

note conceptuale din

CRD Sud într-o ședință

Dezvoltare Regională

motiv că nu au

de totalizare a primei

Sud. În urma

corespuns cerințelor

etape a celui de-al doilea

evaluării conceptelor de

primare impuse în cadrul

Apel de Propuneri de

către comisia de

APP II.

Proiecte. În perioada 27

evaluare, formată din

,,Am înregistrat 208
note conceptuale în
întreaga țară, ceea ce
înseamnă că anul

Drept urmare a evaluării inițiale, membrii CRD Sud s-au întrunit și au discutat pe

acesta avem foarte

marginea raportului de evaluare a notelor conceptuale a proiectelor depuse în

mult de lucru. Cerinţele

cadrul Apelului și stabilirea listei prioritare, aprobării acestuia, despre raportul

şi doleanţele dvs trec
cu mult de posibilităţile
bugetului de care
dispunem, însă, chiar
dacă suport este

privind implementarea proiectelor de dezvoltare regională cât și despre procesul
de actualizare a Strategiei de Dezvoltare Regională Sud.
Cu privire la raportul de

doua a APP II să fie de 20

Guțuțui care, în discursul

evaluare a notelor

de puncte inclusiv.

său de deschidere, al

conceptuale și în urma
punctajului oferit de

La ședință au fost

de a oferi fiecărui

comisia de evaluare

prezenți 28 de membrii

ajutor."

fiecărui concept, la

CRD din 32,

propunerea ADR Sud,

reprezetantul

CRD Sud a votat ca

Ministerului Dezvoltării

punctajul minim de

Regionale şi

trecerea a notelor

Construcţiilor,

conceptuale spre etapa a

Viceministrul Veaceslav

puțin, este o încercare

Veaceslav Guțuțui
Viceministrul
Dezvoltării Regionale şi
Construcţiilor

ședinței a mulțumit
audienței pentru
receptivitate și pentru
colaborare, a menționat
despre etapele
următoare ale Apelului
și despre procedura de
aprobare a proiectelor
propriu-zise.
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44 de note conceptuale au trecut în etapa a doua a
celui de-al doilea Apel de Propuneri de Proiecte
Cu privire la raportul

a APP II să fie de 20 de

deja instruiți cu privire la

de evaluare a notelor

puncte inclusiv.

pașii care urmează a fi

conceptuale și în urma

făcuți și la modul de

punctajului oferit de

Astfel, din cele 56 de

elaborare a cererii de

comisia de evaluare

note conceptuale re-

finanțare. Faza a doua a

fiecărui concept, la

cepționate, 44 vor trece

Apelului va dura 2 luni

propunerea ADR Sud,

în etapa a doua a celui

calendaristice, timp

CRD Sud a votat ca

de-al doilea Apel de

necesar pentru pregăti-

punctajul minim de tre-

Propuneri de Proiecte.

rea documentației

cerea a notelor concep-

În cea de-a doua etapă a

tehnice pentru proiect.

tuale spre etapa a doua

APP II, aplicanții au fost

21 mai
Start celei de-a doua
etape a APP II

19 iulie
Data limită de depunere
a cererilor de finanţre

Evaluarea şi
aprobarea cererilor
de finanţare a
proiectelor

Etapa II
APP II

Aprobarea POR
de către CRD Sud

În cadrul etapei II vor fi acceptate proiectele însoţite de proiectul tehnic al lucrărilor de construcţii, după
caz. Documentația tehnică nu va depăși 24 de luni de la data eliberării/actualizării, iar devizul de cheltuieli
urmează a fi actualizat în ultimele 12 luni de la data depunerii cererii de finanțare



Durata proiectelor până la 36 luni



Atenţie la costurile eligibile şi neeligibile doar (detalii în Instrucţiune) !!!



În cazul în care costurile proiectului tehnic depășesc costurile inițiale prezentate în studiul de
fezabilitate cu 3%, aplicantul se obligă să asigure cofinanțarea diferenței de costuri.
Dată limită pentru depunerea solicitărilor de finanţare este 60 de zile calendaristice după plasarea deciziilor
CRD.

Cererile de finanţare primite după data limită vor fi respinse automat.
Aplicanţii vor fi consultaţi personal de către specialiştii ADR Sud !!!
Datele de contact ale ADR Sud sunt: tel./fax. (0241-2-62-86) e-mail: adrsud@gmail.com
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Proiectul de aprovizionare cu apă a localităţilor Manta şi
Crihana Veche – pe ultima sută de metri
Vizite de
monitorizare

Marţi| 22 mai | Cahul, Manta. Lucrările în cadrul proiecului ,,Apă curată pentru
comunităţile bazinului râului Prut" urmează să fie finisate pe parcursul lunii iunie a.c.
O echipă din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud (ADR Sud) a efectuat o
vizită de monitorizare a proiectului implementat în trei localităţi din Raionul Cahul:
Manta, Paşcani şi Crihana Veche. Finanţat din banii Fondului Naţional de Dezvoltare
Regională şi implementat de ADR Sud din primăvara anului 2011, proiectul prevede
aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din trei comunităţi din raionul Cahul.
Agenda de lucru a cuprins următoarele subiecte: 1. Modalitatea de testare a
sistemului de aprovizionare cu apă 2. Restabilirea trotuarelor în urma săpăturilor la
conducta de aprovizionare cu apă 3. Transmiterea în gestiune a sistemului.
Evenimentul a întrunit la masa de discuţii reprezentanţii secţiei Management Proiecte
din cadrul ADR Sud, Eugen Lupaşcu şi Sergiu Andronachi, primarii localităţilor
beneficiare, directorul Întreprinderii Municipale ,,Apă Canal" şi reprezentantul
Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei în Moldova (GIZ).
În urma discuţiilor s-a decis ca spre sfârşitul săptămânii să fie elaborată schema
testării sistemului şi să fie puse în funcţiune pompele. După testarea ţevilor vor fi
reconstruite trotuarele, parţial deteriorate în timpul lucrărilor la sistemul de
aprovizionare cu apă.
Proiectul ,,Apă curată pentru comunităţile bazinului râului Prut" implementat de
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud are ca scop construirea sistemului de
alimentare cu apă, care oferă acces la apă potabilă fiabilă şi sigură. Se estimează că în
urma proiectului vor beneficia de apă un număr de circa 9600 locuitori: 4100 în satul
Manta şi Paşcani, 5500 în Crihana Veche, inclusiv circa 4500 femei şi 1520 copii, trei
şcoli, 2 grădinițe, 2 centre de sănătate şi 2 clădiri administrative. Gospodării
individuale care vor beneficia de rezultatele proiectului - 2550.
Proiectul 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.
Costul proiectului este de 18 718 350,00 lei.
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Colectăm împreună pentru o viaţă mai bună

Marea mobilizare din oraşul Căuşeni şi Ştefan Vodă
Campania de conştientizare din cadrul proiectului ,,Eficientizarea managementului deşeurilor menajere solide din
Regiunea de Dezvoltare Sud", implementat de Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, a înregistrat un şir de activităţi pe
parcursul lunii mai. Desfăşurată cu suportul Milieukontakt International de către Organizaţia teritorială Ştefan Vodă a
Mişcării Ecologiste din Moldova şi Ecological Counseling Center Cahul în cadrul proiectului ,,Guvernarea deseurilorENVP Est", campania are drept scop sensibilizarea populaţiei din Regiunea de Sud cu privire la colectarea separată a
deşeurilor.

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud, din banii Fondului Naţional de Dezvoltare Regională, a încercat să asigure cu
echipament toate cele 8 centre raionale ale Regiunii de Sud. Echipamentul procurat în cadrul proiectului ,,Eficintizarea
managementului deşeurilor menajere solide în Regiunea de Dezvoltare Sud” va facilita procesul de colectare selectivă
asigurând, astfel, cu tomberoane de trei tipuri, lăzi pentru colectarea plasticului, autospeciale, buldozele, materiale
pentru şcolarizare, cele 8 centre raionale. Tot ce este pus în sarcina cetăţenilor este să profite de facilităţile oferite pentru
a rezolva o problemă care devine vitală. Exemplul oferit pe 12 mai de tineri, elevi, funcţionari publici este o chemare la
solidaritate şi la spirit civic, este un semnal de alarmă, şi nicidecum un act de binefacere.
Mulţumim organizatorilor şi tuturor celora care s-au implicat !!!
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Învăţăm din experienţa colegilor şi a ţărilor Europene
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a sprijinit deplasarea a opt
reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), precum
şi ai Agenţiilor de Dezvoltare Regională (ADR), în Estonia şi Finlanda, în perioada 22
-24 mai 2012. Astfel, participanţii au avut posibilitatea de a se întâlni cu acele instituţii
care au pus în practică politicile europene de dezvoltare regională şi oferă servicii
publice locale de calitate cetăţenilor, de la aprovizionarea cu apă şi canalizare la
colectarea şi tratarea deşeurilor. Vizita de studiu a avut loc graţie suportului acordat
prin intermediului proiectului GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în
Republica Moldova".
Programul vizitei de studiu a inclus întâlniri cu reprezentanţi ai ministerelor
responsabile de politica de dezvoltare regională în Estonia şi Finlanda, precum şi cu
directori de întreprinderi municipale care prestează servicii publice locale mai multor
comunităţi învecinate.
Directorul ADR Sud, Maria Culeşov, a menţionat despre capacitatea imensă de
absorbţie a fondurilor europene a balticilor, capitol la care Moldova face primii paşi
prin Dezvoltarea Regională.

Forumul Investiţional Internaţional ,,Moldova – CEFTA – UE: Dialog, Comerţ, Investiţii”
În perioada 29-30 mai 2012 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu
Ministerul Economiei şi cu suportul DIHK CEFTA a organizat, la Chişinău, Forumul Investiţional
Internaţional "Moldova - CEFTA - UE: Dialog, Comerţ, Investiţii". Scopul principal al
evenimentului a fost de a dinamiza comerţul cu mărfuri şi servicii şi a impulsiona investiţiile în
regiunea CEFTA (Acordul de Schimb Liber al Europei Centrale), în general şi, în Republica
Moldova, în particular. Despre oportunităţile oferite de conceptul de dezvoltare regională ca factor
de atragere a investiţiilor a vorbit Viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor Veaceslav
Guţuţui: ,, Avem deja o experienţă în organizarea de astfel de evenimente care au menirea să
prezinte realizările în domeniu cât şi să favorizeze atragerea de noi investiţii în domeiu. Implementăm
un şir de proiecte în cele trei regiuni care pot reprezenta o reală garanţie a faptului că Republica
Molodva este o platformă capabilă să absoarbă fonduri externe." Prezentările generale sectoriale au
fost completate cu exemple ale proiectelor investiționale de succes realizate în Republica Moldova
de către companiile cu capital străin, precum ar fi: „Sudzucker Moldova" , "Knauf-Ghips", "Lafarge
Ciment", "Gaz Natural Fenosa".
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud a fost reprezentată de directorul Maria Culeşov şi
Valentina Musteaţă, specialist în elaborarea, implementarea şi monitorizarea proiectelor.

Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
Or. Cimişlia,
str. Ştefan cel Mare nr. 12
Incinta Consiliului Raional
Cimişlia

Buletinul informativ este elaborat de Agenţia
de Dezvoltare

Telefon/Fax: 0241 2 62 86
E-mail:
office@adrsud.md,
adrsud@gmail.com

pentru implementarea obiectivelor de
dezvoltare regională.

Cooperare pentru dezvoltare
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Regională Sud, care este o instituţie publică
necomercială, creată

Pentru informaţii detaliate contactaţi
Specialistul în Comunicare,
Sofia Cazacu
Tel.: (0241) 26286
E-mail: adrsud@gmail.com

