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Prezentul raport este o trecere sumard in revistd a principalelor activitdli realizate de

Directia construcfii, drumuri qi dezvoltare teritorialS in decursul anului 2018. Direclia

construcfii, drumuri qi dezvoltare teritoriald $i-a desfbqurat activitatea in conformitate cu

actele legislative qi normative:

- Legea nr.436-XVI, din 28.12.2006, privind Administralia Publicd Locald;

- Legea nr. 438, din 28.12.2006, privind dezvoltarea regionali a Republicii Moldova;

- Legea nr.435-XVI, din 28.12.2006, privind descentralizarea administrativd;

- Legea nr.397-XV, din 16.10.2003, privind finanlele publice locale;

- Deciziilor Consiliului raional;

- Regulamentului de funclionarc a direcfiei.

Direclia a activat in strinsd colaborare cu autoritdlile administraliei publice locale

de toate nivelele, agenlii economici, direcliile qi secliile Consiliului raional, cdt gi cu suportul

partenerilor de dezvoltare: Fondul Ecologic Nalional (FEN), Fondul de Eficienld EnergeticA (FEE),

Agenlia de Dezvoltare Regionali Sud (ADR Sud), Agentia de Cooperare Internationald, a

Germaniei (GIZ), Oryaniza[ra pentru Dezvoltarea intreprinderilor Mici qi Mijlocii (ODIMM),

avdnd la bazd principiile autonomiei, legalitdlii, transparenlei qi colabordrii in rezolvarca

problemelor.

in direclie au activat 7 persoane, inclusiv $ef, qef adjunct al direcliei, I specialist

principal, 3 specialigti superiori, I specialist.

Pe parcursul anului 2018 colaboratorii Directiei inconformitate cu atribuliile de bazd,

stipulate in Regulamentul de activitate al Direcfiei, planului de activitate aprobat, principalul

document de programare ce reflectd obiectivele instituliei pentru 2018 qi-au orientat acliunile

la indeplinirea sarcinilor de bazd qi anume:

a) Elaborarea politicilor cu privire la dezvoltarea relelelor edilitare in localitdlile

raionului;

b) Atragerea proiectelor investitionale in domeniile:

- Aprovizionareacu apd Ei canalizare;

- Managementuldeqeurilor;

- Eficienla Energeticd;

- Parcul Industrial Cahul;

- Incubatorul de Afaceri Cahul

- Subzona Economicd Liberi Cahu a ZELBELIIi

- Construcfia locuinlelor pentru pdturile socialmente vulnerabile

c) Cooperare transfrontalierd.



Valorificarea ralionalE a investitiilor capitale alocate din diferite surse (Bugetul de stat,

Bugetul local, Fonduri de investifii, etc);

Controlul asupra executdrii calitative gi in termen a lucrarilor de construc{ie,

reconstrucfie gi reparaJie a edificiilor, refelelor de gazoduct, refelelor de alimentare cu apd

potabili , canalizarc, drumuri qi poduri in localitafle raionului cahul;

0 Acordarea asistenlei metodologice qi practice autoritalilor publice locale institutiilor
publice in domeniul de competenfd.

Activitatea in perioada de referin{i evaluatl a continuat qi dezvoltat in mare
parte girul de activit5{i incepute in anii precedenfi cu lansare de noi activiti{io care

urmeazi si-qi giseasci continuitate qi in anul 2019 o realizarea cflrora va contribui la
implementarea cu succes a politicii de dezvoltare durabili.

Pe parcursul anului 2018 colaboratorii direcliei au elaborat 156 liste de lucriri
necesare qi devize de cheltuieli la renovarea, rcparulia obiectelor de menire social6 din

teritoriul raionului la obiectele finanlate prin intermediul Consiliului raional au intocmit 22

procese verbale la terminarea lucrlrilor, 25 procese verbale de recepfie a lucririlor
intermediare, 4 acte de constatare qi alte documente necesare pentru ptezentarea grupului

raional de lucru gi grupelor de lucru pentru achizilii publice a direcliilor, secliilor
Consiliului raional, primdriilor gi instituliilor bugetare qi petrecerea procedurilor de

achizilie, in scopul selectdrii antreprenorilor, la executarea lucrdrilor necesare, la obiectele de

menire sociald, din localitdJile raionului Cahul.

Pentu lucrdri de proiectare, construclie, reconstruclie qi reparafii, a obiectelor de

menire social6, in anul 2018 au fost alocate 38 556 690lei din bugetul raional,

23 105 000 lei din Bugetul de Stato 996 230 lei din fondul CNAM, volumul total
constituind 62627 920lei(cu25 704844,081ei maimult decit in anul 2017). Lucriri de

reconstruc(ie, repara{ii fiind executate ta 101 obiecte (anul 2017 - 80 obiecte) . practic la
toate obiectele, in limita alocafiilor, lucririle au fost finisate.

Dinamica alocdrii gi valorific[rii investifiilor capitale Ei surselor financiare pentru lucrdri

de reparalii a edificiilor sociale in ultimii 4 ani este prezentatd prin urm6toarea:

d)

e)

Anul BS (lei) BR(lei) Total (lei)

2015 15 039 000 (grantul
Guvemului RomAniei)

21 01s s44 36 054 s44



2016 4 170 000 16 465 9t4 20 635 914

2017 15 352 661 (inclusiv 1 500
mii lei grantul Guvemului
Romdniei)

21 570 4t4,92 36 923 075,92

2018 23 105 000 38 556,69 + 966230
(CNAM) =39 522 920

62 627 920

Valorificarea investifiilor capitale pe domenii in anii 2017 -2018 se rellectl in tabela:

Ca prioriH{i la lucririle de reparafii qi intrefinere a edificiilor obiectelor sociale au
fost stabilite:

Dome-
niul

2017 2018 Total 2017 -2018
BS

(mii lei)
BR

(mii lei)
Total
(mii lei)

BS
(mii lei)

BR
(mii lei)

Total
(mii lei)

BS
(mii lei)

BR
(mii lei)

Total
(mii lei)

ts 3s2,66 21 570,41 36 923,07 23 105,00 39 s22,92 62 627,92 38 457,66 6r 093,33 99 550,99

Inv[!d-
mint
preEcolar

2 647,00 l 580,00 4 227,00 4 015,00 L 941,70 5 956,70 6 662,00 3 521,70 10 193,70

Inv[[[-
mint
preuni-
versitar

2 4s0,00 7 292,73 9 742,73 | 420,00 tt 467,60 l2 887,60 2 56'7,00 18 760,33 22 630,33

Ocroti-
rea

sanatarii

2 326,94 7 683,58 10 010,52 0 6 256,60 6 256,60 2 326,94 r3 940,18 t6 267,12

Culturd 2 629,00 2 670,23 5 299,23 5 9r 0,00 2 542,20 8 452,20 8 539,00 4 932.43 l3 751,43

Tineret,
sport

450,00 700,00 I 150,00 3 575,00 | 596,46 s 171,46 4 025.00 2 296,46 6 32t,46

Gazifr-
carea

2 5r9,72 n9,97 2 639,69 800,00 163,49 963,49 ? ?lq 7? 283.46 3 603,19

Ap6,
canali-
zare

0 300,00 300,00 770,00 733,00 | 273,00 770,00 l 033,00 I 803,00

Repara-

fia Ei
intre-

finerea
drumuri-
lor

0 13 365,32 t3 365,32 0 12 38s,97 2 385,97 0 25 341.50 25 751,29

Amena-
jarea
teri-
toriilor

0 930,00 930,00 6 415,00 l 690,00 8 105,00 6 415,00 2220,00 9 035,00

Asisten-

ta
socialI

0 r 15,00 I15,00 0 450,00 4s0,00 0 565,00 565,00

Cladiri
admini-
strative

300,00 300,98 600,99 200,00 295,90 495,90 500,00 596,88 I 096,99



Reparafia acoperiqurilor, acestei probleme Consiliul raional Cahul pe parcursul a mai

multor ani ii acordd o atenfie deosebitd, intreprinzind tot posibilul pentru ameliorarea

situafiei, in vederea stopdrii procesului de distrugere a edificiilor din sfera sociall.
Colaboratorii direcliei examineazdo permanent, starea de lucruri la acest compartiment. La
solicitarea primdriilor, managerilor instituliilor din sfera social6, se intocmesc listele de

lucr5ri qi devizele de cheltuieli pentru evaluarea costul estimativ al lucrdrilor de reparaJie

a acoperiqurilor.

in anul2018 au fost executate lucrdri de proiectare, reparalii capitale gi reconstruclie

a acoperigurilor la 11 obiecte, cu un volum de investi(ii din bugetul raional qi de stat
insumi de 6117 miilei (cu2815mii lei mai mult decit in anul precedent).

Conservarea energiei termice, ca obiectiv strategic in programul de dezvoltare socio-
economicd fiind sporirea eficienfei energetice a clddirilor gi spaliilor publice. tn acest
domeniu se intreprind unele mdsuri (schimbarea uqilor Ei feiestieior uzate prin
eficiente din termopan, termoizolarea clEdirilor, renovarea cazangeiilor qi a relelelor
temice q. a.), atit din resursele bugetului raional, bugetul de stat, cit qi din FEE gi alte
diverse proiecte.

Starea deplorabild a uqilor qi ferestrelor la edificiile de menire social6 din raion gi
necesitatea renovdrii cazangeriilor, executdrii lucrdrilor de reparalie a sistemelor de
incdlzire a fost obiect de studiu gi monitorizare a colaboratorilor Direcliei construclii,
drumuri qi dezvoltare teritorialS qi adusi la cunogtinla factorilor de decizie. Drept urmare in
anul 2018 au fost alocate pentru executarea lucrdrilor de schimbare a ferestrelor, uqilor qi
termoizolarea peretilor la obiectivele de menire social6 din localitllile raionului surse
financiare in sumi de 3 890 mii lei, la reconstrucfia, repara{ia cazangeriilor,
refelelor termice au fost valorificate 3 163,10 mii lei.

La compartimentul conservdrii energiei termice un aport deosebit se poate aduce
prin participarea activ[ in apelurile lansate de Fondul de Eficien16 Eneigeticd.
Colaboratorii direcfiei, au oferit managerilor instituliilor publice, consultJnfa, suport
informafional gi metodologic necesar, ajutor in elaborareu docrm.ntaliei pentru
prezentarea proiectelor cdtre Fondul de Eficien{i Energeticd

In septembrie 2018 au fost incheiate contracte de finanfare prin intermediul FEE a
2 proiecte: schimbarea ferestrelor Ei termoizolarea faladei la gimnaziul ,,Ion Creangd,,

din s. Borceag Ei inlocuirea timpldriei, termoizolarca fafadei la blocurile terapeutic qi

perinatal al IMSP,,Spitalul raional Cahul" la suma totald de peste 83l8mii lei(FEE
alocd peste 7 758 mii lei, contribulia constituind 2 l7gmii lei).

in anul 2019 sperdm cd va fi incheiat contract de finanlare prin intermediul FEE

qi a lucrdrilor de construcfie a cazangeriei, termoficarea edificiului si tertmoizolarea

faladei la grddinita de copii nr. 1 din s. Moscovei, proiect trecut de etapa II a apelului

III lansat de FEE. costul proiectului de peste 3 700mii lei.

in context cu cele expuse, se cere de menfionat ci mdsurile indreptate la sporirea
eficienlei energetice poartd un character mai spontan, neplanificat din motiv cE:
-in cadrul Consiliului raional nu este angajat manajer energetic calificat;



-nu pentru toate clddirile publice este petrecut auditul termo-energetic;
-ca rczultat nu sunt elaborate planuri locale qi planul raional de dezvoltare durabild in
domeniul eficienlei energetice;
-nu se promoveazd sistematic utilizarea energiei regenerabile qi eficientizarea
consumului de enersie.

Lucriri de amenaj 
^re 

a teritoriilor qi iluminare a strizilor, ultima nfluenlind la

direct securitatea la trafic in timpul nopfii, comiterea mai pulinelor furturi, cit gi a

altor infracliuni. La lucrlri de iluminare stradali au fost valorificate 2 042 mii lei

(anul 2017 - 350 mii lei), la amenajarea teritoriilor - 6 063 mii lei ( anul 2017 - 580 mii

lei).

Construc{ia, renovarea obiectelor sportive, ca obiect de atractivitate a localitililor

pentru tinira generafie. in acest scop au fost valorificate surse financiare in sumd de

5 171,46 mii lei (anul 2017 - i 150 mii lei), construite in 5 localitdli, 6 complexe

sportive (stadioane de mini - fotbal), cu terenuri de joac6 pentru copii.

Renovarea, reparafia obiectelor din domeniul culturii, ca un important pilon

al comunuti!ilor locale. Pe parcursul anului 2018 in 15 institulii culturale din raion

s-au efectuat lucriri de renovdri, reparalii la suma de B 452,20 mii lei.

Repara{ia drumurilor publice locale. In planul de dezvoltare socio-economic6 pentru
anul 2018 a fost preconizatd, repua[ia a 2 drumuri de acces cdtre localitdli la iuma
de 2 000 mii lei.

in conformitate cu pct. 1 gi 2 al Hot[ririi Guvemului RM, nr. 1468 din 30.t2.20j,6,
privind aprobarea listelor drumurilor publice nalionale Ei locale din RM, prin actul din
28.07.201,7., Ministerul Transporturilor gi Infrastructurii Drumurilorin a transmis din
gestiunea tS ,,Administrafia di Stat a Drumurilor" in administrarea Consiliului raional
Cahul (ca succesor de drept) 143,84 km. drumuri de interes raional, act aprobat prin
Decizia Consiliului raional nr.07103-IV din 19.09.2017.

Reieqind din aceasta in scopul renovdrii, reparatiilor curenteo intrelinerii de rutini gi
administrdrii drumurilor publice locale de interes raional in teritoriul raionului Cahul,
podurilor, podelelor amplasate pe ele, au fost alocate pentru anul 2018 - 12 385,97 mii
lei, surse ce au dat posibilitate de a renova Ei repara suplimentar celor planificate,
drumurile de acces cdtre 6localitali.

Un aport considerabil la reparalia drumurilor de interes raional gi local s-a adus qi
prin implimentarea programului ,,Drumuri bune pentru Moldova", prin intermediul
cdruia in 47 localitdli ale raionului au fost reparate peste 32 km. drumuri, strizi, la
suma de 52 900 mii lei.

Desigur, necesitatea renovdrii drumurilor publice locale este cu mult mai mare, insd
este necesar, pentru durabilitate, la unele din ele de petrecut studii de fezabilitate cu
elaborarea ulterioard a proiectelor tehnice. Acest lucru se referd qi la alunecdrile de
teren pe drumul L668, drum de legdturd intre satele Andruqul de Jos gi Andruqul de
Sus.



Proiecte investifionale:

I.Aprovizionarea cu ap5 potabili qi retele de canalizare

in anul 2018, Direclia a continuat qirul activitdlilor lansate anterior pentru modemizarea
sectorului de alimentare cu apd potabilf, gi canalizare a raionului Cahul, in conformitate cu
prevederile Strategiei de AAC 2012-2017, in paralel desfdqurind activitatea de planificare pe
sectorul dat pentru perioada 2018 - 2023. in perioada lunilor martie-august 2018 CR Cahul a
coordonat procesul de actualizare a Planului de acliuni in domeniul aprovizion[rii cu apd Ei servicii
de canalizare (AAC) a raionului Cahul pentru perioada 2018-2023 din cadrul Strategiei de
Dezvoltare Socio-Economicd a raionului Cahul. Acest process a fost organizat la solicitarea
Consiliului raional Cahul, deoarece planul anterior de acfiuni in domeniul AAC a expirat la finele
anului 2077' insd un document strategic actualizatrcprezintd,reperul pentru activitali de atragere de
resurse financiare in sectorul dat.

Pentru otganizarca acestui proces a fost constituit grupul privind actualizarea planului de
Acfiuni privind alimentarea cu ap6 Ei canalizare a raionului Cahul pentru anii 2018 - 2023 prin
dispozilia presedintelui raionului Cahul nr.57 - d din 06.03.2018, alcatuit din 3l persoane,
reprezentanti ai Consiliului raional - angaialr at aparatului presedintelui, consilieri raionali, primari
- teptezenlanti ai celor 5 clustere de AAC din raionul Cahul, reprezentanti ai operatorului regional
S. A. Apa Canal Cahul gi ai serviciilor desconcentrate (Agentia ecologica, Centrul de Sanatate
Publica, etc. )' Procesul de actualizare a fost coordonat de 2 experli angajafi de GIZ - Silvia
Strelciuc, expert GIZ in planificarea strategicd gi Vitalie Cernomore!, expert tehnic GIZ. pentru
actualizarea planului de acliuni in perioada martie- august 2018 au fost organizate 9 qedinle de
lucru, dintre care 4 qedinte cu Grupul de lucru raional, iar 5 qedinle au fost desfbqurate in teritoriu
pe clustere (focus - grupuri.) Rezultatul acestor activitdli finalizind prin organi zarca qi desfbEurarii
Audierilor Pubice a proiectului de document la data de 27 .09.20f8 gi aprobar ea Deciziei Consiliului
raional Cahul nr. 05/04-IV din 1l octombrie 2018 "Cu privire la aprobarea Planului de actiuni in
domeniul aproviziondrii cu apd qi de canahzare a raionului Cahul pentru perioada 2018 - 2023,
parte componentd a Programului de dezvoltare socio - economicd a raionului Cahul 2017 - 2020".

in contextul activitdlilor iniliate in anii precedenli, anul 2018 a continuat procesul de
implementare a proiectului clusterului D: "Construclia apeductului magistral Cahul- Lebedenco -
Pelinei- Gdvdnoasa- Vulcdnegti- Alexandru Ioan Cuza qi relele interne ale satelor Lebedenco,
Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sdtuc, Gdvinoasa, Vladimirovca gi Nicolaevca", in baza
Memorandumului de ingelegere la implementarea mSsurilor de modernizarc a serviciilor publice
locale in sectorul de aprovizionare cu apd Si canalizare in raionului cahul semnat la 15 februerie
201 8.

Proiectul este implimentat in doua etape:

Etapa I: 'l
Misura investi{ionali finan{atI din fondurile Agen{iei de Dezvoltare Elvetiene (SDC) /
2r2 mln Euro f 0,6 mln euro

Relea magistrald de apeduct SP5 * Lebedenco - Hufulu - aiao.dia 10.890m
Relea magistrald de apeduct Ursoaia - pelinei

3.260 m

Total 14.150 m
Relele interioare de apeduct localitAtile Lebedenco si Hutulu 12.050 m



Refele interioare de apeduct localitatea Ursoaia 9.670 m

Total 22.720 nt
*Popula{ia care va beneficia de acces la apeduct -2.664locuitori

In cadrul acestei etape au fost realizate un gir de activitAi necesare demarbrii lucr6rilor
propdu zise care au reprezentat un proces complex Ei de lungd durat6, precum finalizarca
procesului de elaborare a documentaliei tehnice de proiect pentru etapa respectiva Ei aprobarea
acesteia de cdtre toli factorii implicali, inclusiv de cdtre Departamentul de Construclii al GIZ. A
urmat lansarea Ei desfdgurarea procedurii de achrzilie publicd de lucrdri conform procedurilor
PRAG UE. La acestd etapa a fost identificat un deficit bugetar la nivel de proiect de cca 0,6 mln
euro, cauzate de diferenla dintre costurile reale de implementare qi estimdrile iniliale, efectuate la
etapa de contractare grantului. Cu suportul GIZ qi a SDC (Agenfia de Cooperare a Eleveliei) au
fost identificate surse suplimentare in valoare de 0,6 mln euro gi finalizatE procedura de achizilie
publicd a lucrdrilor. in urma acestora, lad,atade 05.09.2018 a avut loc desemnarea companiei
cdqtigdtoare, SRL "Polimer Gaz Conducte" qi la data de 24.09.2018: semnarea contractul de
antreprizl. insd dat fiind faptul cd ADR Sud a lansat conracrarea supravegherii tehnice cu
intirziere, din motivul elabordrii cu intirziere a caietului de sarcini, cauzatd, de complexitatea
procedurii PRAG de achizitrii publice, lucrdrile de constructie vor demara in trimestruLl al2019.

Etapa II :

Misura invesfifional5 finanfati din fondurile Uniunii Europene (UE) / 2,6 mlnEuro

La aceastd etapd este in curs de elaborare documentalia tehnicd de proiect in varianta sa

ftnal6, carc urmeazd a fi prezentatd de cdtre compania de proiectare in mai 2019. in paralel, cu
suslinerea Agenliei de Cooperare Internalionald a Gerrnaniei, in cadrul proiectului in perioada l5-
21 iulie 2018 a fost organizatl"vizita de studiu la Satu Mare (RomAnia) in cadrul careia a avut loc
schimbul de experienle gi preluarea de practici bune in domeniu regionalizdrii serviciului AAC
pentru beneficiarii proiectului dat.

Dat fiind faptul cd mdsurile necesare pentru modernizarea sectorului dat sunt foarte
compexe, qi necesitd reurse frnanciare considerabile, activitdfile demarate in perioada de raportare
vor continu gi in anul 2019, fiind depuse eforturi ale direcfiei, in parteneriat cu partenerii de
dezvoltare pentru rcalizarca cu succes a activitdtilor initiate.

II. Managementul deqeurilor
Managementul degeurilor reprezintd unul dintre cele mai importante sectoare in raionul

cahul, care necesiti intervenlii complexe gi urgente pentru imbundtdfirea situafiei curente, insd

Re{ea magistrald de apeducr SP 2 - SP 5 6.400 m
Re{ea magistral[ Pelinei - Vladimirovca - Nicolaevca - Gdvf,noasa 9.200m
Relea magistralS Gf,vdnoasa-Vulcdnesti 9.000 m
Relea magistrald Vulcf,neqti-Alexandru Ioan Cuza 12.000 m

Total 36.600 m
Refele interioare de apeduct iocalitatile Pelinei Fi Satuc 16.400 m
Relele nterioare de apeduct localitatea Gdv[noasa - 14.850m
Relele nterioare de apeduct localitatea Nicolaevca 6.880 m
Relele interioare de apeduct localitatea Vladimirovca - 6.060m
Relele interioare de apeduct VulcdneEti (satele)/(doar proiectare) 82.200m

Total 126.390 m
*Popula{ia care va beneficia de acces la apeduct -27,764locuitori



totodatl este sec

fost realizate cu

2016 - ela

2016

colectarea

degeurilor

guvernul

nivel de rai

Dat fiind situatia

din Fondul
raionul Cahul eta

sursele FNDR, pe

mediul rural: s. Ro

Baurci Moldovei"
22 mln lei, din care I
8/45f9-6088 semna

procedurile de achi

platforme amenajate

prevede achizili
Totodat6 Consiliul
pentru identificarea

organzarea $l
conformitate cu

III. Parcul Indus

Dezvoltarea durabild
regional[", qi pre

de 20 861 690 lei.

care necesit[ investilii considerabile. in perioadele precedente de raportare au
I GIZ urmdtoarele m[suri:

2014 - 2016

in Regiunea

elaborarea Studiului de Fezabilitate privind Managementul Degeurilor Solide
Dezvoltare Sud (Zona - 3 de management care vizeaz\,raionelele Cahul.

Cantemir. T ia, Ceadir -Lunga gi Vulcdnegti ).

Studiului de Impact asupra mediului a proiecttului.
la Fondul Nalional de Dezvoltare Regional5 de cdtre Direcfia constructii,

tare teritoriald,, a proiectului "sistemului de management integrat al
raionul cahul", cu un buget total de 43 9G4 970,33 lei, aprobat spre

nclus in Documentul Unic de Program aprobat prin Hotirirea de Guvem Nr.
203 din 29.0

drumuri qi

deqeurilor i
{inanfare qi

populaliei qi

deqeurilor in
capacitate 16

prevdzut de

Fezabilitate

sursele UE, $

avizate negat

fapt, nu au fr

.2017. Proiectul vrzeazd,rcalizarca unei ample companii de coinqtientizare a
actorilor sociali din raion, preaum qi amplasarea a 99 platforme de colectare a

preajma instituliilor publice din raion qi achrzionarea a 4 autospeciale cu
m3; 8 autospeciale cu capacitate 6 m3, achizionarea - 23 41g pubele pentru

urilor capacitate 120 I qi 198 containere pentru colectarea separatd a

itate 1.1 m3. Proiectul dat fiind depus in contextul negocierii de c6tre
blcii Moldova a resurselor financiare pentru implementarea intregului sistem

iul de Fezabilitate pe ZMD 3. valoarea proiectului prevdzut de Studiu de
ituie 17,65 mln euro, din care urmau a fi contractate 5,85 euro grant din

cite 4,15 mln euro din creditele oferite de BEI si BERD - ins6 acestea au fost
de Ministerul Finanlelor - qi poiectul dat a fost suspendat. Reieqind din acest
t alocate reurse financiare in 2018 din FNDR pentru iniliarea proiectului la

risd mai sus, consiliul raional cahul a depus in pararel spre finanfare
Na{ional proiectul "Sistem de management integrat al deqeurilor in
I" pentru finanlarea a unei pdrfi a achizigiilor care urmau a fi realizate din
a inilia implementarea proiectului intr-o zoni pilot formatd din 9 APL-uri din

s. Andrugul de Sus, s. Andruqul de Jos, com. cucoara, com. Zirneqti, s.

. Larga Nou6, s. Badicul Moldovenesc gi com. Doina. valoarea proiectului -
mln lei au fost aloca{i pentru 20l9,,inbaza contractului de finanfare nr.
la data de 12.12.2018. La aceastd etapd sunt in curs de desfrqurare

ie pentru pubele (5 r49 unit6!i) cu capacitatea de 120 I si constuctia a29 de
pentru amplasarea a cite 2 containere de 1,1 m3 . proiectul de asemenea

autospecialeior de 8 Ei 16 m3 pentru colectarea qi transportarea deqeurilor.
ional Cahul a inaintat o cerere cdtre GIZ pentru acordarea asistentei tehnice

solutii optime de institulionalizare a serviciului, astfel incit sd fie asiguratd
optimd serviciului de management al deqeurilor la nivel raional in

e practci existente la nivel na{ional.

Cahul

Pro tul dat a fost aplicat pentru frnan'are din FNDR in martie 2016 cu titlul ,,

Parcului Industrial Cahul ca structurd de sprijinire a afacerilor de importanl6
e dezvoltarea infrastructurii de utilitdti publice a parcului, cu un buget total
iectul prevede urm[toarele activitdti :



Construcfia refelelor exterioare de alimentare cu apd gi canalizare, sistemului de
canalizare pluviald gi statiei de pompare.

Construcfia relelei de alimentare cu energie electricd qi de iluminat stradal

Constructia refelelor de gazificare a Parcului Industrial.
Construcfia relelei de telefonie a Parcului Industrial
Executarea terasamentului, construcfia relelei de drumuri, amenajarea teritoriului.
Activit[f de consolidare a capacitaflor Parcului Industrial qi activitili de promovare.

Deqi contractul de finanfare fiind semnat la 03.04.2017, implementarea proiectului a fost
tergiversatd de procesul de judecatd inaintat de una din companiile de construclii, participante la
procedura de achizilie a lucrdrilor de construcfie. Cdtre finele anului 2017 a fost determinatd
compania care va executa lucrdrile de construclie prevdzute de proiect: SRL "Coloana Mecanizatd
de Constructii".

ln anul 2018 au fost realizate lucrdri de construclie montaj in cadrul Parcului Industrial
Cahul in valoare totali de 3 541 083 lei, din care 2 975 733 lei au fost alocafi din Fondul National
de Dezvoltare RegionalS gi 565 350 lei au fost alocali de cdtre Consiliul raional Cahul, pentru
acoperirea lucrdrilr de gazificare, care nu sunt eligibile pentru a fi executate din cadrul surselor
FNDR. Lucrdrile realizale in perioada de raportare au cuprins:

- Defriqarea copacilor cu scoaterea rdddcinilor pe 5,8 ha
- Refele exterioare de apeduct - 850 metri
- Construcfia gi montarea a 2 Stalii (dulapuri) de reglare presiune gaze

- Relele exterioare de canalizare - 4.87 km
Pentru continuarea implementlrii proiectului dat, pentru anul curent 2019 din FNDR au fost

alocae surse financiare in valoare de 2 980 500 lei, in conformitate cu Decizia CNCDR nr. 19/18
din26.12.2018.

IV. Incubatorul de Afaceri Cahul

tn anul 2017 aufost realizate lucrdrile de reconstrutie si modemizare a edificiului.
constituit din: construclie cu 3 etaje, cu suprafala la sol de 684,8 m2,inclusiv subsol cu suprafafa
195,7 m2 amplasat pe strada B.P.Hasdeu idin ot. Cahul, preluat in gestiune pe un termen de 25 de
ani de cdtre Consiliul raional Cahul.

Produsele qi rezultatele principale care au fost oblinute prin implimentarea proiectului sunt:
I structuri de sprijinire a afacerilor creatl (in baza fostei qcoli tehnologice din or. Cahul),
1769 m2 spafiu reparat, destinat dezvoltlrii iivtVt -uriloro 23 spafii pent"., producere /
prestdri servicii.

In lucrdrile de reconstructie a clddirii, dotare cu mobilier, activitdti de consolidare a capacitdlii
institutiei publice IA Cahul, investiliile au constituit aproximativ 8 750 000lei, sursa de finanlare
fiind Ministerul Economiei al Republicii Moldova, implementat prin intermediul Organizaliei
pentru Dezvoltarea intreprinderilor Mici Ei Mijlocii (ODnrAirA), Consiliului raional revenindu-i
sarcina de a aloca necondilionat, cu cel pulin 30 zile inainte de inaugurarea oficiald, mijloace
financiare la contul curent al Incubatorului de Afaceri in mirime de 10% din costul
proiectului, ( ceea ce a constituit suma de 875 000 lei).

Pe parcursul anului 2018 Incubatorul de afaceri qi-a desfdgurat activitatea conform
planului de lucru confirmat de Consiliul de administrare din componenfa cdrui fac parte 3
reprezentanli a Consiliului raional.

V. Subzona Cahul aZELBi.J(|

Subzona,,Cahul" a fost creatdde Parlamentul Republicii Moldova (Legea nr.203 din 20
noiembrie 201 5) inbaza:



1) Combinatului de producere a materialelor de construcfie 
',USBA" S.A., care oyupd o suprafal6 de

16,68 ha gi are statut de Subzona,,Cahul" in cadrul ZoneiEconomice Libere ,,BALII" qi este
situatd la periferia or. Cahul in direcfia portului ,,Giurgiulegti" la 10 km de la hotarui cu Ucraina qi
Romania.
2) teren greenfield de 23 ha cu numdrul cadastral 1720102001, amplasat in extravilanul satului
Crihana Veche, raionul Cahul.
Totodat[, in vederea asigurdrii logicii interven]iei in cadrul acestui proiect, in anul 20IT,Consiliul
raional, in comun cu administraliaZonei Economice Libere Balfi, a participat cu propunerea acestui
teren in cadrul concursului "Siturile investifionale strategice care urmeizil a fi evaluate in
cadrul studiilor de fezabilitate" lansat de Ministerul Economiei qi Infrastructurii (la acea etap6
Ministerul Economiei) qi Agenlia de Cooperare Internalionald a Germaniei (Glz),in cadrul
proiectului roConsilierea Guvernului RM in politici economice", fiind selectat in calitate de
beneficiar de asistenld tehnicd in cadrul proiectului sus menfionat.

Asistenfa tehnicd va cuprinde acliuni de evaluare a piefei, studiul fezabilitagii tehnice qi
financiare gi elaborarea foii de papurs de implementare gi realizarea unui Plan General Urbanistic
pentru terenul dat (Master Plan). in dependenld de rezuliatele studiului de fezabilitate. Ministerul
Economiei qi GIZ planificd sd asiste proiectele in oblinerea finanldrii publice/private la nivel
national qi interna{ional pentru dezvoltarea qi promovarea proiectelor.

vI. Proiectul de construcfie a locuin{elor sociale in raionul cahul
Proiectul de construcfie a locuintelor pentru persoanele socialmente vulnerabile a fost initiat de

cdtre Consiliul raional Cahul prin decizia Nr. 04/01-N
din 18 mai 2017 Cu privire la participarea Consiliului Raional Cahul in cadrul Proiectului de

construclie a locuinlelor pentru pdturile socialmente vulnerabile II, acesta fiind inifiat gi propus

spre finanlare in cadrul Acordulului - cadru de imprumut intru rcalizarcaProiectului de construclie

a locuinfelor pentru pdturile social wlnerabile, faza II semnat intre Republica Moldova qi Banca de

Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) la 16 iunie 2012). Acordul-cadru a fost ratificat de c6tre

Parlament prin Legea nr.l82 din 1 I iulie 2012.

Scopul Proiectului const6 in acordarea locuinlelor in regim social familiilor social-
lulnerabile din raionul Cahul, aflate in imposibilitatea de a avea acces la condilii de locuit
satisflcitoare. Locuinlele construite vor fi reputizate de cdtre autoriElile publice locale in regim
social (se acordd in locafiune).

Organizarca procesului de construcfie a locuinfelor sociale este condusd de Unitatea de
Implementare a Proiectului (UIP D instituitd ?n conformitate cu Hotdrirea Guvemului Nr. 988 din
24 decembie 2012, care asigurd managementul, coordonarea, supravegherea progresului lucr6rilor
de construc{ie gi raportarcacdtre BCE.

in anul 2018 au fost intreprinse un gir de mdsuri pentru realizareaproiectului:

- Evaluarea valorii edificiului din or. Cahul, Crihana Veche, str. Dundrii, 34 gi a terenului
aferent

- Elaborarea, verificarea gi expertizarca documentaliei tehnice de proiect epentru reconstruc{ia
edificiului sus menfionat.

Prin decizia Consiliului raional cahul Nr. 04/01-ry din 23 ,07 .2018 "Cu privire la aprobarea
mdsurilor in vederea implementdrii Proiectului de construclie a locuinlelor pentru piturile
socialmente vulnerabile II" a fost aprobati contractarea imprumutului pentru implementarea
proiectului dat, qi a Acordului de cooperare cu Unitatea de Implementare a Proiectului. La etapa



actuala UIP desfbqoara procedura de licitalie publicd pentru contractarea companiei de construclii
care va executa lucrdrile de recosntructie a edificiului din Crihana Veche, str. Dundrii, 34, pentru
amplasarea a 32 apartarcrente sociale.

VII. Cooperare Transfrontalieri

in anul 2018 a fost continuatd dezvoltarea relaliilor de cooperare transfrontalieri cu
partenerii din cadrul Euroregiunii Dundrea de Jos, in mare parte in contextul lansdrii Apelului de
Propuneri de Proiect in cadrul programului de cooperare transfrontalierd Romdnia - Republica
Moldova 2014 - 2020. in cadrul acestui program au fost dezvoltate qi aplicate spre finanfare cu
participarea Consiliului raional in calitate de partener doud proiecte investitionale, care sunt
prezentate mai jos:

1. HEALTH NET - Eficientizarea serviciilor medicale de obstetrici-ginecologie qi

pediatrie din Gala(i si Cahul
Consiliul raional Cahul qi-a asumat statutul de lider de proiecul dat, avind ca parteneri:

Primdria mun. Galali, Consiliul raional Cantemir qi Asocialia de Cooperare Transfrontalierd
"Euroregiunea Dundrea de Jos". Obiectivul general urmdrit de proiect este imbundtd.firea serviciilor
de obstetricd - ginecologie Ei pediatrie din municipiul Galafi, Rom6nia qi a raionelor Cahul qi

Cantemir din Republica Moldova qi facilitarea accesului populaliei la servicii de calitate, prin
dezvoltarea infrastructurii qi a parteneriatelor. Proiectul prevede o serie de activitdli comune la nivel
de parteneriat, cit qi investilii in infrastructurd pentru fiecare partener in parte. Principalele activitifi
preconizate pentru raionul Cahul:

- Reparalia capitald a Secliei pediatrie gi Secliei chirurgie pediatricd a spitalului raional Cahul
- Reparalia capitald a blocului de operalii a spitalului raional Cahul
- Implementarea sistemului de telemedicind - Centrul Perinatologic Cahul
- Organizarea unei campanii de investigalie medicald pediatricd in teritoriu (echipd mobila

dotatd cu echipament pentru diagnostic medical)
- Realizarea unui program de screening pentru incidenla TBC in raionul Cahul
- Participarcalarealizarea unei strategii de sbnatate comune e-CBC Health
- Participarealarcalizwea unui plan de sustenabilitate a proiectului care sd includd qi un

protocol de colaborare pe segmentul telemedicind ( pe 5 ani)
- Participare cu personalul medical la programul de capacity building
- Realizarea de dot6ri: (autosanitard tip C) cu ECG, USG, instrumente ORL, instrumente

oftalmologie, tonmetre, termometre, trusd chirugicald, cantar pediatric, taliometru, etc.

Consiliul raional
Cahul

Contribufia
partenerului

107 040 €

Structura Bugetului Proiectului :

692 581 € 585 540 €



',5,70 600€
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53 316 €

63 400 €

5924€

Cantemir:

90 000 € 10 000 €

La momentual actual, proiectul este in etapa I de evaluare in cadrul programului.

2. Ethnic CULT - Promovarea culturii si tradi{iilor in Rominia si Republica Moldova
Consiliul raional Cahul are statut de partener in cadrul proiectului dat, alaturi de Muzeul

National de Etnografie qi Istorie Naturald al republicii Moldova (in calitate de lider de proiect) qi
Cosiliul Local Mereni, raionul Anenii Noi, Asociafia Culturala pentru Traditii gi Obiceiuri Rom6neqti
VATRA, Asocialia de Cooperare Transfrontalierd "Euroregiunea Dundrea de Jos ". Obiectivul
proiectului este valorificarea qi dezvoltarea potenlialului turistic cultural al regiunii prin
implemenmtarea unor mdsuri de modernizare Ei renovare a obiectivelor turistice Ei culturale
tradilionale din zona proiectului. Proiectul prevede o serie de activitdli comune la nivel de
parteneriat, cit qi investilii in infrastructurd pentru fiecare partener in parte. Principalele activitifi
preconizate pentru raionul Cahul:

'/ Realizarea unui atelier de oldrit in Tabdra "Romantica" din s. Moscovei
,/ Achizilie scend mobild
,/ Organizarea unui Tdrg Transfrontalier al Megtequgarilor in Cahul

'/ Organizarea unui Festival Cultural la Colibagi Ei Simpozion Cultural la Cahul
'/ Otganizarca unui curs de formare profesionald pentru etnografi, oameni de cultur6,

funciionari din institulii publice cu responsabilitlli in promovarea culturii locale
,/ Organizarea unui circuit turistic de promovare RO - MD
{ Dezvoltarea unei relele a instituliilor culturale: care va cuprinde muzee, gospoddrii

tradifionale, ateliere qi tabere de crealie

Dezvoltarea Muzeului Portului Popular (reabilitarea unui edificiu cu amplasarea
muzeului)

Or ganizarea unui Festival Cultural

- Reabilitarea qi dezvoltarea unui Atelier de Jesut gi a unei Tabere Meqtequgdreqti

- Dezvoltarea unor ateliere Megtegugdregti de lesut, impletit fibre naturale qi promovarea
podului de lemn pe drumul peqtelui

- Organizarea de activitdli megtequgdreqti in cadrul taberei de crealie dezvoltata pe malul
Gdrlei Manolescu (cdsule de lemn Ei foiqor pentru ateliere)

- I manual (indrumar/metodologie) reahzat in comun pentru activitAtile meqtequgdreqti
(fibre naturale - papur6, pdnusi, nuiele Ei fesut)
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S*o* Bugetului proiectului:

andru Taragan


