Raport de activitate

Directia Economie

;i Dezvoltare Teritoriuld

pentra anul 2020

Cahul 2020

prezentul raport este

o

construclii, drumuri

Ei

drumuri

qi

trecere sumard

in revistd a principalelor activitd\i realizate de Direcfia

dezvoltare teritoriald

in

decursul anului 2019. Direcfia construc{ii,

dezvoltare teritoriald qi-a desfbgurat activitatea

in

cu

conformitate

actele

legislative gi normative:

-

din 28.12.2006, privind Administrafia Publicd Locald;
Legea nr. 438, din 28.12.2006, privind Dezvoltarea regionald a Republicii Moldova;
Legea nr. 436-XVI,

Legea nr.435-XVI, din 28.12.2006, privind descentralizarea administrativd;
Legea nr.397-XV,

din 16.10.2003, privind finanfele publice

locale;

Deciziilor Consiliului raional;
Regulamentului de firnclionare a direcliei.

Direclia

a activat in

strinsd colaborare cu autoritdfile administraliei publice locale de

toate nivelele, agenlii economici, direcliile

qi secliile Consiliului raional, cdt qi cu suportul

partenerilor de dezvoltare: Fondul Ecologic Nafional (FEN), Fondul de Efrcienld Energetica €EE),

Agenlia de Dezvoltare RegionalS Sud (ADR Sud), Agenlia de Cooperare Intemationald a
Germaniei (GIZ), Organiza[ia pentru Dezvoltarea intreprinderilor Mici qi Mijlocii (ODIMM),
avdnd

la

bazd principiile autonomiei, legalitAlii, transparenlei

qi

colabordrii

in

problemelor. in direclie au activat un efectiv de 7 persoane, inclusiv $ef, 9ef adjunct
1 specialist

rezolvatea

al direcliei'

principal, 4 specialigti superiori.

pe parcursul anului 2020 colaboratorii Directiei

au activat

in conformitate cu atribuliile

de bazd, stipulate in Regulamentul de activitate al Direcfiei, planului de activitate aprobat,
principalul document de progftrmare ce reflectd obiectivele instituliei pentru 2020 $i-au
orientat acliunile la indeplinirea sarcinilor de bazS 9i anume:

a)

Organizarea gi

petrecerea procedurilor de achizilii la bunuri, servicii 9i lucrdri in

conformitate cu legisla{ia in vigoare
b) Asigurarea administrdrii

gi deetatizdrii proprietdJii publice prin organizatea licitaliilor,

concursurilor gi negocierilor directe, organizarea gi realizarea programelor de privatizarc,
desftqurarea procesului de privatizare a obiectelor patrimoniului public, jinerea evidenlei

patrimoniului public, inclusiv in societdtile economice cu participarea patrimoniului public
(acfiuni, cote-pdrfi)
c) Atragerea proiectelor investifionale

-

in domeniile:

Aprovizionarcacu ap[ 9i canalizare;
Managementuldeqeurilor;
EficienJa Energeticd;
Parcul Industrial

Cahul;
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-

Construclia locuinfelor pentru pdturile socialmente vulnerabile
Cooperare transfrontalierd

d) Acordarea asisten{ei metodologice Ei practice autoriteflor publice locale institufiilor
publice in domeniul de competenfd.
Activitatea in domeniul achizi{iilor pubtice

pe parcursul anului 2020 a fost desfbqurat in

conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achiziliile publice, precum 9i a

Hotaririlor Guvemului Republicii Moldova in domeniul achiziJiilor publice.
Conform planul de finanfare, la inceputul anului a fost intocmit un plan de activitate in domeniul

achiziliilor publice anual gi trimestrial. Trimestrial s-a intocmit raportul de monitotizate a
contractelor de achizilie publica. A fost intocmitd qi transmisd la Agenfia Achizilii Publice darea de
seamd a contractelor de valoare mic6. Informafiile
sunt publicate pe pagina

privind desfdqurarea procedurilor de achizilie

ohciald a Consiliului Raional Cahul.

O atenlie sporit6 se acordat[ transparenlei in cadrul procedurilor de achizi[ie publicd Ei sporirea
nivelului acesteia. in acest context, anunfurile privind procedurile de achtzilie au fost publicate in
Buletinul Achiziliilor publice gi pe site-ul Consiliului Raional Cahul. Tot aici linem sd menliondm
faptul cd, in vede rea realizdrii Hotirirea Guvernului a R.Moldova nr.355 din 08.05.2009 ',Cu privire
la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului Informalional Automatizat Registrul de Stat al

Achiziliilor publice" din 17.10.2016 majoritatea procedurilor de achizifii publice- Licitaliile
publice Ei Cererea Ofertelor de Preluri se organizeazd,prin intermediul SIA RSAP ceea ce inseamnd
cd autoritatea contractant[ asigurd publicitatea, transparenfa gi accesul tuturor operatorilor
economici interesali la procedurile de achizi[ie.

Numdrul de contracte incheiate in urma petrecerii procedurilor de achizilii aprobat pentru anul
2020 aalcdtuit 104 de contracte, licitatii publice -5 care aufost anulate lafinele anului dinlipsa
specialistului pe achizllii; concursuri prin cererea ofertelor de preJ (COP)
negociere fara publicare (directa)

-3 contracte,

-

gi contracte de micd valoare

1 contract, proceduri de

-

86 contracte.

Legislalia in domeniul achiziliilor publice a introdus o noud atribulie pentru grupul de lucru

-

monitori zarea contractelor de achizilii publice. in acest sens trimestrial s-a intocmit raportul de

monitorizare pentru contractele de achizilie, care a fost publicat pe pagina web a Consiliului
Raional Cahul.

in rezultatul monitorizdrii

s-a constatat cd contractele s-au executat in termen qi

calitativ. in vederea sporirii nivelului profesional, precum gi avind in vedere modificdrile legislative
din domeniul achizitiilor publice, in perioada raportdrii am organizat pentru persoanele responsabile

de efectuarea procedurilor de achizilii publice din cadrul autoritdtilor contractante cursuri

de

instruire ci genericul "Registrul de stat al achiziliilor publuce M-Tender". Permanent s-a acordat
ajutor metodologic autoritdlilor contractante, necesar desftgurdrii corespunzdtoare a procedurilor de
achrziTie.

Activitatea in domeniul asiguraririi, administrdrii gi deetatizilrii
proprietifii publice pe parcursul anuld 2020 specialistul responsabil a organizat gi
participat la 3 gedinle a Comisiei CR Cahul, privind deetatizarca gi administrarea proprietdJii
publice, transmiterea cu titlu gratuit a complexsului de construc{ie de sdndtate din s.Slobozia

Mare, primdriei s.Slobozia Mare

in

baza cercrii consiliului local, expunerea

la vinzare

construclie de transport gi comunicafii s.Pelinei, teren pentru construcfii s.Pelinei extravilan,
darea

in localiune a incdperilor neutilizate ce aparfin CR Cahul, s-a aprobat transmiterea din

proprietatea CR Cahul

in

proprietatea Municipiului Cahul cu

titlu gratuit a bunului imobil

construclie de culturd Ei agrement, stadionul de mini-fotbal "Junior", s-a acceptat transmiterea

din proprietatea comunei Larga Noud Raionul Cahul in proprietatea Raionului Cahul cu titlu

gratuit bunul imobil, proprietate publica dindomeniul public terenul cu

nr.

Cadastral

1725203651 cu suprafala de 1,1593 ha, conform deciziei Consiliului Comunal Larga Noud

nr.05/06

din

01

.07.2020,

a

prelucrat informaJia prezentatd de intreprinderile municipale,

Direcfia Generald Finanle, Centrul de statisticd gi am prezentat Agenliei ProprietSlii publice a

Ministerului Economiei ddrile de seami conform Anexelor 8,9,10, 12, la Regulamentul cu
privire la Registrul patrimoniului public. in conformitate cu prevederile Hotdririi Guvernului
nr.136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaJiile cu strigare qi cu
reducere,

avizurilor comisiilor consultative de specialitate, CR Cahul a primit urmltoarele

Decizii cu privire la transmiterea in localiune gi vinzarea patrimoniului CR Cahul

-

:

Decizia nr.04/05-V din 19.11.2020, cu privire la transmiterea in locajiune a unor spalii

neutilizate din bunul imobil ce aparline CR Cahul, fbrd drept de privatizare Ei dare in subarend6,

pentru organrzarea;i petrecerea licitaliei cu strigare, pentru ciqtigarea dreptului de arendd.

Decizia nr.04i04-V din 19.11.2020, art.l qi art.3- cu privire la completarea anexei

nr.l

la

Decizia CR Cahul nr.09/07-II din 21.12.2007 ,,Cu privire la realizarea Legii privind
administrarea qi deetatizarea proprietdlii publice nr.l2l-XVI din 04.05.2007", pentru
organizarea Ei petrecerea

licitaliei cu strigare pentru virzarea propritdfii publice ce aparfine CR

Cahul:

-

Construcfie de culturd gi agrement

66. A participat

- S:

95,7 m.p., mun.Catrul, str.Ioan VodE cel Cumplit

la29licita\ii ,,cu strigare" petrecute in 2lprimdrii. A receptionat

gi autentificat

9 cereri cu anexarea documentelor necesare pentru privatizarea locuinJelor. Au fost intocmite 9
dosare de privatizare, care au fost expuse spre examinare Comisiei CR Cahul pentru pivatizarea

fondului de locuinle.Au fost petrecute pe parcursul anului
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gedinJe

al comisiei. Deciziile

primite de comisia de privatizare a fondului de locuinJe au fost inaintate CR Cahul spre
aprobare.

Au fost aprobate toate Au fost eliberate cetdJenilor 16 contracte de vinzare-

cumpdrare a locuinJelor in proprietate privat6.

intru rezolvareaproblemelor apdrute in domeniul
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privatizdrii gi postprivatizdrri pe parcursul anului am acordat ajutor consultativ gi practic
reprezentan{ilor administraJiei publice locale, agenfilor economici gi populatiei din raion. A
participat la18 gedinle Judecdtoregti, Cu(ii de Apel intru solufionarea litigiilor pe dosarele ce Jin
de privatuzarea

fondului de locuinfe. in perioada respectivi la interpeldrile, plingerele gi petiliile

parvenite, ce lin de problemele privatizdrii gi postprivatizdrii, au fost date rdspunsuri epuizate in

termenii stabilifi de legislaJia in vigoare.

a

Activitatea tn perioada de referinld evaluatd

continuat Si demoltat tn mare parte Sirul

de

activitdli tncepute in anii precedenli cu lansare de noi activitdli, care urmeazd sd-Si gdseascd

continuitatea;i in anul 2021, realizarea cdrora va contribui la implementarea cu succes
politicii

a

de dezvoltare durqbild.

Proiecte investi{ionale:
I.Aprovizionarea cu api potabil[ gi refele de canalizare

in anul 2020, Direclia a continuat girul activitalilor lansate anterior pentru modernizarea
sectorului de alimentare cu apd potabild gi canalizare a raionului Cahul, in conformitate cu
prevederile Planului de Acliuni de AAC, aprobat prin Decizia Consiliului raional Cahul nr. 05/04-

IV din

11 octombrie 2018 "Cu

privire la aprobarea Planului de acliuni in domeniul aproviziondrii

cu apd gi de canalizare a raionului Cahul pentru perioada 2018

-

economicd a raionului Cahul 2017

-

Programului de dezvoltare socio

-

2023, parte componentd a
2020".

in contextul activitAlilor iniliate in anii precedenfi, anul 2020 a continuat

procesul de

implementare a proiectului clusterului D: "Construcfia apeductului magistral Cahul- Lebedenco

-

Pelinei- Givlnoasa- Vulcineqti- Alexandru Ioan Cruza qi re{ele interne ale satelor

Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, SItuc, Gdvlnoasa, Vladimirovca qi Nicolaevca",inbma
Memorandumului de inlelegere la implementarea mdsurilor de modernizare a serviciilor publice
locale in sectorul de aprovizionare cu apd

;i

canalizare in raionului Cahul semnat la 15 februarie

2018. in anul de raportare a fost realizatdcu succes prima etapdaproiectului sus nominalizat,fiind
realtzate

A.I.Cuza

Ei a relelelor

interioare

Gdvdnoasa, Vladimirovca
relaizate investilii ce

;i

in

satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sdtuc,

Nicolaevca", ETAPA

lin de construcfia a

II, Faza I - in cadrul cdruia au foat

11 km de apeduct magistral

in direcfia Cahul-

Lebedenco,2 rezewoare de apd de 800 metri cubi fiecare, montarea unui grup de 4 pompe
suplimentare in cadrul Staliei de pompare nr. 5 a S.A.

Api

Canal Cahul

;i

dotarea acesteia

cu sistem de monitorizare SCADA.

A.l.Cuza

qi

a relelelor interioare in satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei,

Sdtuc,

lI, Faza II - in cadrul cdruia au fost
interne de distribu]ie a apei in satele Hutulu, Ursoaia 9i

Gdv[noasa, Vladimirovca gi Nicolaevca", ETAPA

construite 25 km de refele

api de 50 m3 fiecare gi doud stafii de dezinfecfie a apei. in
cadrul proiectului au fost realizate 884 puncte de conexiune a gospoddriilor individuale in
cele trei sate ale comunei Lebedenco. in urma acestui proiect, cca 2700 de locuitori ai
comunei Lebedenco au acces la o sursd sigurd de apd potabild. Proiectul, in sumd totald de
Lebedenco,
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rezewoare de

3,9 milioane Euro, a fost finanfat de Agenfia ElveJiand pentru Dezvoltare qi Cooperare
(SDC). Contribulia frnanciard a locuitorilor comunei Lebedenco a constituit peste 60 mii
Euro.

Pentru etapa
Pelinei

-

II

a proiectului, care presupune continuarea apeductului magistral spre localitdlile

Gdvdnoasa

-

VulcdneEti

-A .I. Cuza qi construclia

relelelor inteme de distribufie in

comunele Pelinei qi Gdvdnoasa, la finele anului 2019 a fost finalizat6 documentalia tehnicd de

proiect, cu o valoare de deviz de 183 400 460

lei.

Valoarea lucrdrilor de contrucfie depiqeqte

valoarea estimatd la etapa de Studiu de Fezabilitate cu cca 7 mln euro, bugetul iniJial negociat cu

UE constituind cca 2, 6 mln euro. La aceastd etap6, nu existd o decizie frnald privind hnanlarea
proiectului

Ei

reluarea lucrdrilor de construclie, proiectul urmeazd sd fie reluat in anul 2021.

a aplicat pentru finanlare proiectul (Modernizarea
serviciului de alimentare cu ap[ potabili in raionul Cahul, prin extindere 9i
regionalizare continud" care presupune extinderea serviciului de alimentare cu apd 9i
sporirea accesului populafiei raionului Cahul la apd potabilS de calitate prin sistem
10.08.2020 unde Consiliul raional

centralizat de alimentare cu apd, prin dezvoltare qi regionalizare continud, qi asigurarea
accesului la infrastructura creat[ subsistemelor de alimentare cu apd pentru clusterele A-B ,
raionul Cahul, care cuprinde localitdlile: Moscovei, Bucuria, Lucegti, Tdtdregti, Huluboaia,
Tartaul de Salcie, Lopd1ica, Taraclia de Salcie, Burlacu, Spicoasa, Borceag, Frumugica 9i
conectarea acesteia la sistemul centralizat de AAC Cahul, care a fost dezvoltat la nivel de
not[ concepfionald, in urma evaludrii a fost selectat pentru a fi admis proiectul in etapa II,
cu depunerea dosarului cererii de finanlare in 17 februarie 2021.

Il.Managementul degeurilor
Sectorul de Management

al

degeurilor, deqi reprezintd una dintre cele mai importante direcfii

strategice pentru realizarea investiliilor

in raionul Cahul, in

conformitate

cu Studiului

Fezabilitate privind Managementul Degeurilor Solide in Regiunea de Dezvoltare Sud Zona

-

de
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(care vrzeazd raionelele Cahul, Cantemir, Taraclia, Ceadir -Lunga qi Vulcdnegti) nu a beneficiat de

suportul financiar necesar pentru rcalizarea mdsurilor investifionale prevdzute, costurile fiind
considerabile, atit pentru bugetul raional cit qi cel nalional. Valoarea proiectului prevdzut de Studiul
de Fezabilitate constituie cca 17,65 mln euro, din care urnau a

fi

contractate 5,85 euro grant din

sursele UE, qi cite 4,15 mln euro din creditele oferite de BEI qi BERD

negativ de Ministerul Finanfelor

-

- insi acestea

au fost avizate

gi proiectul dat a fost suspendat. Negocierile privind finanfarea

in Republica Moldova au fost reluate de
Guvern in 2020, insd nu existed o decizie privind Zona de Management care urmeazd a fi

modernizdrii sectorulului de management al degeurilor

implementat6.

in pofida acestui fapt, Consiliul raional Cahul

a

intreprins mdsuri privind inilierea unor activitdli

in sector, prin proiectul "Sistem de management integrct al
deqeurilor in raionul Cahul etapa I" - proiect pilot cu finanfare din Fondul Ecologic Nafional,
pentru finanlarea a unei pdr11i a achiziliilor care urrnau a fr realizate din sursele FNDR (proiect
ce ar perrnite redresarea situaliei

aplicat

in20l6

gi inclus in Documentul Unic de Program, cu un buget de 43 mln lei

in

dar care nu a

in DUP fiind

anulate

legdturd cu lansarea unui nou apel de propuneri de proiecte), pentru

a inilia

avut alocdri financiare
finanfdrile

-

in perioada

2016-2020 ulterior proiectele incluse

implementarea proiectului intr-o zond pilot formatd din 9 APL-uri din mediul rural: s. Rogu, s.
AndruEul de Sus, s. Andrugul de Jos, com. Cucoara, com. Zimeqti, s. Baurci Moldovei, com. Larga

Nou[,

s. Badicul Moldovenesc qi com. Doina. Valoarea proiectului

au fost acceptali spre finanlare,

-22

mln lei, din care 10 mln lei

in baza Contractului de hnanlare nr. 8/4519-6088 semnat la data

12.12.2018. in cadrul acestui proiect au fost achizilionate 2 autospeciale a cite

l6

m3

de

gi constuclia

a

29 de platforme amenajate pentru amplasarea a c\te 2 containere de 1,1 m3. Procedurile de achizilie

(5 149 unit6li) cu

de 120 l,

de 1,1 m3 158 unitdli) qi
autospeciale de 6m3 au fost anulate qi nu au fost reluate pentru implementarea cu succes a
proiectului. Acest fapt pune in dificultate implementarea proiectului in continuare, reieqind qi din

pentru pubele

faptul

c[

capacitatea

containere

contractul privind finanlarea acestuia din Fondul Ecologic Nafional a expirat. Reluarea

activitalilor va putea

fi posibild doar dupd renegocierea frnanldrii gi semnarea unui acord adilional

privind prelungirea termenului de realizare a proiectului.

III.Parcul Industrial Cahul
Proiectul " Dezvoltarea durabild a Parcului Industrial Cahul ca structurd de sprijinire a afacerilor
de importan{d regionald", $i prevede dezvoltarea infrastructurii de

utilitdfi publice a parcului, cu un

buget total de 20 861 690 lei. Proiectul prevede urmdtoarele activitIli:

Construclia refelelor exterioare
canalizare pluviald

de alimentare cu ap6 gi

canalizare, sistemului de

gi staliei de pompare.

Construclia relelei de alimentare cu energie electric6 qi de iluminat stradal
Construclia relelelor de gazifrcare a Parcului Industrial.
Construc{ia re{elei de telefonie a Parcului Industrial

Executarea terasamentului, construcfia retelei

de drumuri, amenajarea teritoriului.

Activitdli de consolidare a capacitdlilor Parcului Industrial gi activitSli de Promovare.

in anul

2079 au fost realizate lucrdri de construclie-montaj

in cadrul Parcului Industrial

Cahul in valoare total[ de 2 475 000 lei. Lucr5rile realizate in perioada de raportare au cuprins:

-

frnabzarea refelelor exterioare de apeduct

frnalizarea refelelor exterioare de canalizare
construclia refelei de canalizare pluviald

lucrdri de terasament Ei sistematizare pe verticald
inilierea lucrdrilor de contruclie a drumurilor qi a cdilor de acces

De la inceputul lucrdrilor (anul 2018) in total au fost valorificate surse finaciare 5,5 mln lei (inclusiv

lucrari Ei supraveghre tehnicd a lucrdrilor). in anul 2020 aufost valorificafi aproximativ l0 mln lei.

IV.Cooperare Transfrontalieri

in anul 2020 a fost

continuatd dezvoltarea relafiilor de cooperare transfrontalierd cu

partenerii din cadrul Euroregiunii Dundrea de Jos, in mare parte in contextul lansdrii Apelului de
Propuneri de Proiect
Moldova 2014

in cadrul programului de cooperare transfrontalierd Rom6nia -

- 2020lansat in 2018 qi in cadrul cdruia au fost dezvoltate

cu participarea Consiliului raional in calitate de partener
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Republica

gi aplicate spre finanfare

proiecte investilionale.

Din cele 2 proiecte aplicate, proiectul Ethnic CULT - Promovarea culturii si tradifiilor
in RomAnia si Republica Moldova

s-a clasat pe

locul

1 la etapa de preselecfie.

Consiliul raional Cahul are statut de partener in cadrul proiectului dat, alituri de Muzeul
Nalional de Etnografie gi Istorie Naturald al republicii Moldova (in calitate de lider de proiect) qi

Cosiliul Local Mereni, raionul Anenii Noi, Asocialia Culturald pentru Tradifii gi Obiceiuri Romdnegti

VATRA, Asocialia de Cooperare Transfrontalierd "Euroregiunea Dundrea de Jos ". Obiectivul
proiectului este valorificarea gi dezvoltarea potentialului turistic cultural al regiunii prin
implemenmtarea unor mdsuri

de

modernizare qi renovare a obiectivelor

tradilionale din zona proiectului. Proiectul prevede

o

turistice qi culturale

serie de activitdli comune

parteneriat, cit qi investilii in infrastructurd pentru fiecare partener in parte.

Principalele activitlfi preconizate pentru raionul Cahul:

,/
{
'/
r'

Realizarea unui atelier de oldrit in Tabdra "Romantica" din s. Moscovei

Achizilie scend mobild
Organizarea unui Tdrg Transfrontalier al Megtegugarilor in Cahul
Organizarea unui Festival Cultural la Colibaqi gi Simpozion Cultural la Cahul

la nivel

de

Organizarea

unui curs de formare profesionald pentru etnografi, oameni de

cultur6,

funclionari din institufii publice cu responsabilitdli in promovarea culturii locale
Organizarea unui circuit turistic de promovare RO

- MD

a instituliilor culturale: care va

Dezvoltarea unei refele

cuprinde muzee, gospoddrii

tradilionale, ateliere gi 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 qi a unei Tabere MeEtegugdreqti
Dezvoltarea unor ateliere MeEtequgdreqti de fesut, impletit fibre naturale qi promovarea

podului de lemn pe drumul pegtelui

-

Organizarea de

activitili

meqtegugdregti

in cadrul taberei de creafie

dezvoltatd, pe malul

G6rlei Manolescu (cdsufe de lemn gi foigor pentru ateliere)

- I

manual (indrumar/metodologie) realizat

(fibre naturale

-

-

papurd, pdnusi, nuiele

in

comun pentru activitdlile megtegugdreEti

;i lesut)

Replicarea (construclia) unei Case Tradifionale Moldoveneqti

-

cu insofire spot video

privind fl uxul tehnologic.
Structura Bugetului proiectului

:

UE

Muzeul Nafional

646 960

582264

585 340

526 806

de Etnografie gi
Istorie NaturalS

Consiliul raional
Cahul

s8 534

Cosiliul
Mereni,
Noi

r.

Local
Anenii

133 430

r20 087

t3 343

A.C.T.O.R
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Pentru etapa II de evaluare a proiectului, Consiliul raional Cahul, alIturi de partenerii de proiect
a depus un set de acte spre evaluare, pentru obiectivele de investilie in infrastructuri ce vrmeazd, afr
realizat in cadrul proiectului Pentru prezentarea acestor acte, a fost contractatd o companie de
consultanla gi proiectare, care realizeazd,la aceastd etapd documentafia suport pentru a fi depusd in
cadrul programului, pe parcursul anului 2020 cu ulterioara extindere pentru anuI202l.
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