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Din 15 martie și până pe 
3 mai 2016, autoritățile publi-
ce locale de nivelul I și II din 
centrul, nordul și sudul țării, 
inclusiv UTA Găgăuzia, au 
depus note conceptuale de 
proiecte ce vor �  � nanțate din 
Fondul National de Dezvolta-
re Regionala (FNDR), în peri-
oada anilor 2017-2020, astfel, 
îmbunătățind condițiile de 
trai ale cetățenilor și stabilind 
servicii de calitate în localități. 
Apelul lansat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) a 
fost organizat în conformitate cu pre-
vederile Legii nr. 438 din 28 decembrie 
2006 privind dezvoltarea regională în 
Republica Moldova și are drept scop 
dezvoltarea economiei în regiuni, dez-
voltarea infrastructurii regionale și lo-
cale, precum și modernizarea serviciile 
publice locale pe întreg teritoriul țării. 
În acest context, Agențiile de Dezvolta-

re Regională (ADR) au oferit informații 
detaliate autorităților locale pentru a 
asigura o participare amplă în acest 
concurs, inclusiv au organizat sesiuni 
de instruire cu referire la principalele 
direcții de � nanțare, condițiile de par-
ticipare la concurs, termenul de depu-
nere a conceptelor de proiect și terme-
nul de desfășurare a concursului. 
Întregul proces de selectare a pro-
iectelor va dura cinci luni. Proiectele 
trebuie să � e în domeniile: infrastruc-

tura drumurilor regionale și 
locale, aprovizionarea cu apă 
și canalizare, managementul 
deșeurilor solide, dezvolta-
rea infrastructurii de afaceri, 
sporirea atractivității turistice 
și e� ciența energetică a clădi-
rilor publice. 
Autoritățile centrale au � xat 
reguli cu referire la cadrul ge-

neral al concursului. Acestea 
se regăsesc în instrucțiunile 
pentru utilizatori, care pot �  
accesate pe paginile web ale 
MDRC și ADR-uri și conțin in-
clusiv costuri eligibile și ne-
eligibile (lucrări ce nu vor �  
� nanțate din FNDR). Concre-
tizăm că instrucțiunile conțin 
și costuri neeligibile. Astfel, 
autoritățile trebuie să cunoas-
că faptul că, dacă pe parcursul 
implementării proiectului vor 

apărea lucrări suplimentare celor pre-
văzute în proiectul tehnic, atunci aces-
te lucrări nu vor �  � nanțate din FNDR.

Până la sfârșitul lunii martie 2016, 
autoritățile publice locale de nivelul I 
și II au bene� ciat de seminare de in-
struire, în care le-au fost explicate de-
taliat condițiile și criteriile de evaluare 
ale proiectelor.

Un nou apel de propuneri de proiecte 
pentru dezvoltarea regiunilor

locale, aprovizionarea cu apă 
și canalizare, managementul 
deșeurilor solide, dezvolta-
rea infrastructurii de afaceri, 
sporirea atractivității turistice 
și e� ciența energetică a clădi-
rilor publice. 
Autoritățile centrale au � xat 
reguli cu referire la cadrul ge-

re Regională (ADR) au oferit informații 

neral al concursului. Acestea 
se regăsesc în instrucțiunile 
pentru utilizatori, care pot �  
accesate pe paginile web ale 
MDRC și ADR-uri și conțin in-
clusiv costuri eligibile și ne-
eligibile (lucrări ce nu vor �  
� nanțate din FNDR). Concre-
tizăm că instrucțiunile conțin 
și costuri neeligibile. Astfel, 
autoritățile trebuie să cunoas-
că faptul că, dacă pe parcursul 
implementării proiectului vor 
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Tema ediției

Implementarea proiectelor de dezvoltare 
regională în domeniul E� cienței Energetice

E� ciența energetică este o 
noțiune foarte largă, care im-
plică în sine multe modalităţi 
prin care putem obţine același 
bene� ciu folosind mai puţină 
energie. Domeniul acoperă 
imobilele (inclusiv cele publi-
ce), iluminatul stradal, becu-
rile economice, izolarea mai 
bună a caselor și clădirilor pu-
blice, și o gamă de alte tehno-
logii. În perioada 2011-2015, 
prin intermediul FNDR și cu 
suportul � nanciar al partene-
rilor de dezvoltare – Guvernul 
Germaniei prin intermediul 
proiectului „Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” (MSPL), 
implementat de Agenția de 
Cooperare Internațională a 
Germaniei (GIZ) – , în domeniul 
e� cienței energetice au fost implementate 
două proiecte: 

1. E� cientizarea iluminării stradale în 6 
comune din localitatea Tătărăuca Veche 
din raionul Soroca. Bene� ciarii acestui 
proiect au fost aproximativ 2200 de locui-
tori din cele 6 localităţi ale comunei Tătărău-
ca Veche. Suma totală a proiectului a fost de 
800 mii de lei, oferită de către Guvernul Ger-
maniei prin intermediul proiectului MSPL. 
Durata de implementare a proiectului a fost 
de 1 an (2012).

Principalele activități și rezultate ale proiec-
tului au fost: 

Asistenţa la crearea formală și operaţio-• 
nală a prestatorului de servicii;

Instalarea unui sistem e� cient din punct • 
de vedere energetic de iluminare strada-
lă în cele 6 localităţi: 23 de km de drum 
iluminat;

Desfășurarea campaniilor de sensibilizare • 
a cetățenilor cu privire la utilizarea servi-
ciului de iluminat public; 

Inițierea cooperării intercomunitare pen-• 
tru prestarea în comun a serviciului de 
iluminat public;

Sprijin la actualizarea Strategiei raionale de • 
dezvoltare socio-economică, capitolul e� -
cienţa energetică a clădirilor publice, etc. 

Ion Bodrug, directorul Agenției de Dezvol-
tare Regională (ADR) Nord: „Acest proiect-pi-
lot pe care l-am gestionat cu spijinul GIZ are 
impact regional, deoarece unește mai multe 
comunități. Sperăm că și alte localități vor 
învăța din experiența de la Tătărăuca Veche, 
atât pe dimensiunea iluminării stradale, cât 
și pe cea a gestionării corecte a � nanțelor și 
implicit a serviciilor publice”.

2. Sporirea e� cienței ener-
getice a câtorva blocuri ale 
Spitalului regional Orhei 
prin intermediul proiectului 
„Creșterea e� cienţei energeti-
ce a spitalului regional Orhei”, 
implementat de către ADR 
Centru, cu suportul � nanci-
ar al Guvernului Germaniei 
prin intermediul proiectului 
„Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale în Republica 
Moldova” (MSPL), implemen-
tat de Agenția de Cooperare 
Internațională a Germaniei 

(GIZ). Durata de imple-
mentare a proiectului este 
de 4 ani (Ianuarie 2012 – 
Decembrie 2016), iar bu-
getul acestuia este de 16,9 
milioane lei.

Bene� ciarii proiectului 
constituie locuitorii raio-
nului Orhei (dar nu nu-
mai), care potrivit datelor 
statistice reprezintă peste 
125 mii oameni. Proiectul 
are drept scop creșterea 
e� cienţei energetice a 
Spitalului raional din ora-
șul Orhei, iar obiectivele 
și activitățile principale 
sunt: 

Schimbarea ferestre-• 
lor și ușilor exterioare ale 
centrului perinatal;

Instalarea unui sistem inteligent de moni-• 
torizare a consumului de energie;

Renovarea sistemului de alimentare cu • 
apă și canalizare a blocului pediatric;

Instalarea de ferestre e� ciente energetic • 
pentru blocul terapeutic; 

Izolarea termică a pereților exteriori a • 
blocului terapeutic;

Reconstrucția rețelei termice exterioare, • 
instalarea punctelor termice individuale;

Sistem solar de pregătire a apei calde și • 
menajare pentru necesitățile Spitalului, 
etc. 

Eduard Ungureanu, director interimar ADR 
Centru: „Încă de la lansare, acest proiect a 
fost numit cel mai bun proiect în domeniul 
e� cienței energetice în sectorul public. Spitalul 
raional din Orhei a reușit să devină un model 
de e� cienţă energetică pentru toate clădirile 
publice din întreaga țară. Dincolo de faptul 
că anual se fac economii importante, spitalul 
a devenit mai atractiv și pentru pacienţii din 
alte raioane, ca Șoldănești, Rezina și Telenești. 
Deși spitalul este numit raional, impactul pro-
iectului este unul regional”.

Inițierea cooperării intercomunitare pen-

(GIZ). Durata de imple-
mentare a proiectului este 
de 4 ani (Ianuarie 2012 – 
Decembrie 2016), iar bu-
getul acestuia este de 16,9 
milioane lei.

Bene� ciarii proiectului 
constituie locuitorii raio-
nului Orhei (dar nu nu-
mai), care potrivit datelor 
statistice reprezintă peste 
125 mii oameni. Proiectul 
are drept scop creșterea 
e� cienţei energetice a 
Spitalului raional din ora-
șul Orhei, iar obiectivele 
și activitățile principale 
sunt: 

• 
lor și ușilor exterioare ale 
centrului perinatal;
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Opinii

Dezvoltarea nu înseamnă întotdeauna creștere, dar implică întotdeau-
na schimbare. Dezvoltarea regională rămâne un deziderat pentru Repu-
blica Moldova ce urmărește impulsionarea și diversi� carea activităților 
economice, contribuie la reducerea șomajului și asigură bunăstarea 
cetățenilor.

Astăzi mandatul administrației publice locale (APL) devine mai com-
plex și aceasta înseamnă o responsabilitate ce necesită a �  asumată. În 
aceeași măsură responsabilitatea în asigurarea unei dezvoltări regiona-
le e� ciente necesită a �  împărtășită. Astfel, consolidarea oportunităţilor 
� nanciare, instituţionale și umane pentru dezvoltarea social-economi-
că a regiunilor este obiectivul asumat și împărtășit al APL-urilor respon-
sabile de dezvoltarea regională în Republica Moldova. 

Realizarea e� cientă a acestui obiectiv implică aplicarea principiului 
colaborării dintre autoritățile centrale și locale. Colaborare ce trebuie 
realizată prin susţinerea activităţii autorităţilor locale orientate spre 
dezvoltarea social-economică a localităţilor și coordonarea interacţiu-
nii lor cu strategiile și programele naţionale, de sector și regionale de 
dezvoltare.

În acest sens Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) 
precum și Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR), acordă suport in-
formaţional, metodologic și consultativ administraţiilor publice locale 
în vederea dezvoltării echilibrate și durabile a regiunilor.

Un moment foarte important în îmbunătățirea procesului de dezvolta-
re regională este valori� carea principiului dialogului instituţional, care 
presupune informarea și consultarea de către stat, în timp util, a APL-
urilor, în procesul de plani� care și de luare a deciziilor, prin structurile 

lor asociative, asupra oricăror chestiuni ce le privesc 
în mod direct ori sînt legate de procesul dezvoltării 
regionale. APL-urile trebuie însă să mobilizeze acto-
rii interesați din comunitate pentru ca aceștia să asi-
gure o dezvoltare integrată și durabilă a regiunii.

Factorul principal în procesul de cooperare și co-
laborare este principiul responsabilităţii APL-uri-
lor, care presupune obligativitatea realizării unor 
standarde minime de calitate stabilite de lege 
la prestarea serviciilor publice de care sînt res-
ponsabile întru îmbunătățirea nivelului de trai al 
cetățenilor. Mai mult ca atât, respectarea principiu-
lui responsabilității de către toate autoritățile impli-
cate în procesul dezvoltării regionale este esențial în 
asigurarea bunei guvernări. 

De exemplu, o cale destul de avantajoasă astăzi 
pentru autoritățile locale este cooperarea interco-
munitară. Abordarea intercomunitară facilitează 
solidaritatea necesară pentru a susține noi schimbări. Astfel, dezvol-
tarea regională poate �  îmbunătățită prin cooperarea intercomunita-
ră deoarece reprezintă un instrument de promovare și de asigurare a 
durabilității.

Cultura de colaborare dintre diverși actori centrali, regionali și locali 
trebuie să � e promovată și asigurată la toate nivelele. Atât dezvoltarea 
comunitară, cât și cea regională trebuie să devină în realitate schimbări 
voluntare în, prin și pentru comunitate și regiune.

Svetlana Rață,
lector superior 
universitar, 
Academia de 
Administrare 
Publică

Dezvoltarea regională și administrația 
publică locală: colaborări și noi perspective

Colaborare și responsabilitate – 
principii partenere în dezvoltarea regională

Colaborarea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) cu 
administrațiile publice locale (APL) trebuie 
să � e una continuă deoarece numai prin 
colaborare și conlucrare se pot identi� ca 
problemele și necesitățile apărute în regi-
uni. Însăși noțiunea dezvoltării regionale 
este de� nită ca o activitate coordonată a 
autorităţilor administraţiei publice centrale 
și locale, a colectivităţilor locale și a organi-
zaţiilor neguvernamentale, orientată spre 
plani� carea și realizarea unei dezvoltări so-
cial-economice teritoriale echilibrate, spre 
sprijinirea nemijlocită a dezvoltării social-
economice a zonelor defavorizate. 

Întrucât Agențiile de Dezvoltare Regională 
(ADR) sunt instituţii publice subordonate 
MDRC, acestea au obligația de a conlucra cu 
APL-urile de ambele nivele pentru a colecta 
Propunerile de proiecte în vederea imple-
mentării Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională (SNDR), a planului operaţional și a 
proiectelor de dezvoltare regională pentru a 
satisface necesitățile și cerințele cetățenilor. 
Doar prin colaborarea dintre MDRC, ADR-
uri și APL-uri pot �  instruiți și antrenați vii-
torii bene� ciari ai proiectelor de dezvoltare 
regională. Aici ne putem referi la: procedura 
de depunere a notelor conceptuale, a ce-
rerilor complete de � nanțare, a proiectului 

integral, pentru ca ulterior să � e � nanțate 
din Fondul Național pentru Dezvoltare Re-
gională (FNDR). 

Totodată, trebuie să menționăm și despre 
colaborarea e� cientă dintre MDRC și Con-
gresul Autorităților Locale din Moldova 
(CALM), care au semnat un Acord de Cola-
borare. 

Care sunt responsabilitățile APL
APL-urile au cea mai mare responsabilita-
te pentru a identi� ca prioritățile regiunilor 
în vederea scrierii și înaintării proiectelor 
de dezvoltare regională. Prin identi� carea 
și scrierea corectă a unui proiect regional, 
APL-urile pot �  eligibile pentru � nanțare 
din FNDR. Totodată, în procesul de imple-
mentare APL-urile sunt responsabile pentru 
implementarea cu succes a activităţilor pro-
iectului și atingerii rezultatelor plani� cate în 
proiect, participarea în grupurile de achiziții 
publice, monitorizarea și raportarea conti-
nuă a îndeplinirii acestor lucrări precum și 
soluționarea multitudinilor de probleme 
apărute în acest proces. Tototată, APL-urile 
sunt responsabile de asigurarea durabilității 
proiectelor implementate inclusiv prin ela-
borarea și aprobarea unui plan de acțiuni în 
acest scop și de raportarea realizării aces-

tuia timp de 5 ani după 
implementare.

Pentru o implicare res-
ponsabilă în domeniul 
dezvoltării regionale, 
APL-urile trebuie să se fa-
miliarizeze cu SNDR, Pro-
gramele Regionale Secto-
riale (PRS), să conclucreze 
cu cetățenii din regiune și 
să promoveze proiectele 
intercomunitare. 

Procedura de informa-
re a APL-urilor despre 
posibilitățile de 
� nanțare din FNDR
APL-urile sunt informate prin mai multe 
mijloace despre posibilitățile de � nanțare. 
Pentru familiarizarea cu tipul proiectelor 
care pot �  � nanţate și procedura de aplicare 
pentru obţinerea � nanţării din FNDR pot ac-
cesa pagina o� cială online a MDRC, paginile 
online ale ADR-urilor, de asemenea pot so-
licita informații necesare de la consultanții 
ADR-urilor. Totodată, pe parcursul derulării 
concursului de proiecte sunt desfășurate 
sesiuni de informare în teritoriu. 

Ion Stratulat, 
viceministru, 
Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale și 
Construcțiilor
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Domnule Botnari, sunteți în funcția de primar al 
orașului Hîncești de aproape 13 ani. Ați venit în 
administrația publică locală din afaceri. Care a 
fost de fapt motivul acestei decizii?

Am candidat pentru prima dată la funcția 
de primar 13 ani în urmă � ind determi-
nat de nevoile și aspirațiile locuitorilor din 
orașul Hîncești. „Timpul este su� cient pen-
tru cei care îl folosesc”, așa spune un motto 
celebru, în esență căruia mă regăsesc. Or, 
la bătrânețe, toți stau și se gândesc câte lu-
cruri frumoase puteau face, dar nu au avut 
curajul să le facă. Eu însă am ales să fac ceva 
pentru comunitatea pe care o reprezint și 
să mă bucur acum, nu pe urmă, de aceste 
realizări.
Care sunt cele mai mari provocări cu care se 
confruntă administrațiile publice locale din 
Republica Moldova, și concret Dvs, ca primar al 
orașului Hîncești?

Societatea Republicii Moldova se a� ă într-
un proces de schimbare în care toate ele-
mentele de ordin economic, social, politic, 
civic au cunoscut o nouă dinamică în în-
cercarea de adaptare la condițiile prezente. 
Un sistem este funcțional doar atunci când 

economia înregistrează reușite și în măsura 
în care dezvoltă spiritul democratic în men-
talitatea socială. În această transformare a 
societății Republicii Moldova nu se poate 
face abstracție de sistemul administrației 
publice, de necesitatea introducerii unei 
dimensiuni europene în acest domeniu, în 
conformitate cu valorile acestui spațiu ad-
ministrativ. Organizarea și funcționarea op-
timă, raţională și e� cientă a administrației 
publice cere reforme atât la nivel local cât și 
la nivel central. Prin urmare, consider, prin-
cipiile autonomiei locale, descentralizării 
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor 
administraţiei publice locale, consultărilor 
cetăţenilor în problemele locale de interes 
deosebit, începutul unei noi etape în dez-
voltarea și organizarea administraţiei publi-
ce locale pentru țara noastră.
Ce proiecte de conlucrare aveți pentru ti-
neri și cum îi faceți pe aceștia să se implice în 
activitățile și dezvoltarea localității?

Instituția pe care o reprezint reușește cu 
pași mici dar siguri să-și aducă aportul la 
promovarea pe măsură a tinerilor întrucât 
fecare tânăr poate in� uenţa alt tânăr și așa 

mai departe întreaga societate. Cu toţii ne 
dorim o societate frumoasă, echilibrată însă 
cu toţii trebuie să lucrăm la acest echilibru, 
la această frumuseţe. Tinerii alcătuiesc pen-
tru societatea noastră resursa umană esen-
ţială pentru dezvoltarea socială și reprezintă 
totodată motorul schimbării sociale. Astfel, 
consider absolut necesar implicarea cât mai 
mare a acestora în cadrul organizării și des-
fășurării evenimentelor culturale, festivalu-
rilor, concerte, forumuri, etc. 
Dacă ar �  să vorbiți despre realizările Dvs și pro-
iectele de succes din orașul Hîncești, atunci care 
ar �  acestea?

Împreună cu colegii mei am realizat lucruri 
frumoase. Au fost reparate și modernizate 
grădiniţe, școli, parcul orășenesc, au fost ex-
tinse reţelele de gazoduct, sistemul de ilu-
minat stradal, cel de canalizare, apeductul, 
au fost reparate și asfaltate drumuri, con-
struite gunoiști amenajate, au fost create 
condiţii de odihnă și recreere pentru copii și 
tineret. Într-un cuvânt am îmbunătăţit nive-
lul de viaţă al cetăţenilor orașului, calitatea 
serviciilor prestate cetăţenilor precum și am 
promovat imaginea orașului.

Alexandru Botnari s-a născut pe 27 februarie 1969 în orașul Hîncești. În anul 2003 este ales în funcţia de pri-
mar al orașului Hîncești, reales ulterior de trei ori consecutiv. La 28 septembrie 2015 a fost investit în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Regional de Dezvoltare Centru. Împreună cu soția sa, crește și educă un băiat. 

Alexandru Botnari,
primarul orașului Hîncești: “… este foarte important să nu 
amâni pe mâine lucrurile care știi că trebuie făcute acum, 

ori, să le ascunzi pe cele care știi că trebuie schimbate azi”.
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Interviu

În ultimul timp tot mai mult se vorbește despre 
reforma descentralizării în Republica Moldova. 
Care este opinia Dvs în acest sens?

Relația și colaborarea dintre autorităţile ad-
ministraţiei publice de diferite niveluri stau 
la baza dezvoltării țării. Este necesar să se 
analizeze obiectiv sistemul administrativ-
teritorial și reforma descentralizării în Repu-
blica Moldova, menirea principală a căreia 
este să permită colectivităţilor umane sau 
serviciilor publice să se autoadministreze. 
În cazul nostru transmiterea unor funcţii ale 
autorităților centrale către autorităţile loca-
le trebuie supuse unei reglementări legale 
aparte, în care nu numai să � e re� ectată 
voinţa autorităţilor locale de a aprofunda 
procesul de descentralizare, ci și să atribuie 
un nou conţinut autonomiei locale. 

De asemenea, în opinia mea, consider că 
reforma teritorial-administrativă este una 
binevenită. Bineînțeles, în acest sens păre-

rile sunt împărţite, chiar și cei care reprezin-
tă administraţia locală nu toţi îmbrăţișează 
această idee de reformă teritorial-adminis-
trativă. Consider însă că este necesar să în-
tărim nivelul APL de nivel I, să oferim pri-
măriilor mai multă autonomie, mai multe 
posibilităţi � nanciare și atunci cele de nivel 
II probabil vor dispărea de la sine, din sim-
plu considerent că rolul lor se epuizează. 
Or, atâta timp cât ministerele își au servici-
ile desconcentrate în teritoriu, e su� cient 
să conducă cu ramura direct ministerul și 
nu este nevoie de autoritățile de nivel doi. 
Acest fapt ar încuraja agenţii economici din 
teritoriu să-și extindă afacerile, să deschidă 
noi afaceri pentru a crea și o bază impozabi-
lă bună pentru bugetele locale, pentru ca o 
parte dintre � nanţele care se colectează să 
rămână și să � e investite în teritoriu. Mane-
vrarea bugetului local trebuie să aibă drept 
scop crearea condiţiilor elementare de viaţă 
normală – infrastructura drumurilor, ape-
duct, canalizare, iluminare și tot restul de fa-
cilităţi, ca omul să se simtă confortabil acolo 
unde locuiește. 
Dezvoltarea regională este unul din domeniile 
prioritare pentru țara noastră. Probabil majo-
ritatea cetățenilor din Republica Moldova își 

doresc să aibă acces 
la servicii calitative 
de aprovizionare cu 
apă și canalizare, 
un management al 
deșeurilor e� cient sau 
drumuri naționale și 
regionale mai bune. 
Care este situația 
în acest domeniu în 
orașul Hâncești?

Orașul Hîncești cât 
și satele vecine au 
bene� ciat de pro-
iecte de salubri-
zare a localităților 
precum și de dez-
voltare, și anume 
construcția unui 
drum regional cu in-
frastructură, având un impact major în me-
diul de afaceri actual, care atrage potențiali 

investitori astfel preconizăm și încheierea 
unor contracte de parteneriat în edi� carea 
unui parc industrial.
În luna martie a.c., Ministerul Dezvoltării Regi-
onale și Construcțiilor (MDRC) a lansat un nou 
concurs de selectare a proiectelor de dezvoltare 
regională � nanțate din sursele Fondului Naţio-
nal pentru Dezvoltare Regională. Dvs în calita-
te de primar al orașului Hîncești ați participat și 
care este în general colaborarea cu MDRC?

Conlucrarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor cu Primă-
ria orașului Hîncești este 
una foarte e� cientă. Mi-
zăm pe sprijinul Ministe-
rului Dezvoltării Regio-
nale și Construcțiilor și în 
continuare, atât în atra-
gerea și implementarea 
proiectelor, cât și suport 
și consultanță ce ține de 
dezvoltarea orașului.
Spuneți-ne vă rog, care au 
fost cele mai e� ciente cola-
borări pe care le-ați avut cu 
partenerii internaționali?

Ca și orice obiectiv strategic progresul 
presupune acţiuni pe diferite dimensiuni, 
care, după mine nu pot �  realizate în lipsa 
unei echipe puternice și consolidate, nu 
pot �  atinse fără suportul și conlucrarea cu 
instituțiile administrației publice centrale 
și parteneri internaționali. Orașul Hîncești 
a bene� ciat de-a lungul timpului de susţi-
nerea și aportul Fondului Rutier, Ministerul 
Transporturilor și Infrastructurii Drumu-
rilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, Ministerul Economiei, Minis-
terul Mediului precum și de investițiile și su-
portul partenerilor internaționali, precum 
USAID sau Banca Europeană pentru Recon-
strucţie și Dezvoltare. 
Care sunt priorităţile pentru următorii trei ani 
în calitatea Dvs de primar al orașului Hîncești?

Rezultatele zilei de azi dar și cele din viitor 
înseamnă muncă, seriozitate și corectitudi-
ne. Și, cel mai important este să nu amâni 
pe mâine lucrurile care știi că trebuie făcute 
acum, ori, să le ascunzi pe cele care știi că 
trebuie schimbate azi. În acest sens am ela-
borat un program de dezvoltare socio-eco-
nomică a orașului Hîncești pentru perioada 
anilor 2016-2019 care include soluționarea 
problemelor identi� cate în domeniul in-
frastructurii orașului, reparația capitală 
a cinci străzi, dotări edilitare, construcția 
locuințelor sociale, reconstrucția taberei de 
odihnă, construcția și amenajarea spațiilor 
culturale și recreative, construcția unui 
parc industrial și crearea noilor locurilor de 
muncă.

Ca și orice obiectiv strategic progresul 
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Comentariu

Agenția de Dezvoltare Regională – 
catalizator al dezvoltării regiunii

Dicționarul Dezvoltării Regionale 
pe înțelesul tuturor

Cadrul instituțional al dez-
voltării regionale este unul 
complex, din componența 
căruia fac parte o multitu-
dine de entități adminis-
trative centrale și locale în-
rucât politica de dezvoltare 
regională este una inter-
sectorială în cadrul căreia 
sunt realizate măsuri con-
crete în vederea asigurării 
unei dezvoltări echilibrate 
a regiunilor de dezvoltare.
Agenția de Dezvolta-
re Regională (ADR) este 
principala verigă la nivel 
regional în procesul de re-
alizare a politicii respective 
deoarece această instituție 

facilitează și promovează dialogul și coopera-
rea pe orizontală și pe verticală, asumându-și 
angajamentul de a servi regiunea și actorii 
instituționali cheie și de a stimula dezvoltarea, 
creșterea și prosperarea acesteia. ADR acti-
vează într-un mod, care ar facilita și antrena 
participarea tuturor părţilor interesate în pro-
cesul de dezvoltare regională (ex: autoritățile 
publice locale, organizațiile societății civile, 
sectorul privat, persoanele � zice). Totodată, 
ADR-ul asigură programarea strategică a dez-
voltării social-economice a regiunii și gestio-
nează competent și e� cient programele și pro-
iectele � nanţate din fondurile alocate pentru 
dezvoltarea regională.
ADR-urile sunt constituite în � ecare regiu-
ne de dezvoltare, au personalitate juridică și 
activează în conformitate cu un regulament, 
aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Construcțiilor (MDRC) în baza unui regula-
ment-cadru, elaborat și aprobat de către Gu-
vernul Republicii Moldova. Astfel, ADR-urile 
reprezintă instituțiile de bază în procesul im-
plementării politicii de dezvoltare regională 
orientate spre plani� carea și realizarea unei 

dezvoltări social-economice teritoriale echili-
brate, spre sprijinirea nemijlocită a dezvoltării 
social-economice a zonelor defavorizate prin 
colectarea, examinarea și evaluare Cererilor de 
� nanțare parvenite de la aplicanți (autoritățile 
publice locale de nivel I și II). 

Totodată, ADR-urile monitorizează și evaluează 
implementarea strategiilor de dezvoltare regio-
nală și își desfășoară activitatea în baza mijloa-
celor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regi-
onală (FNDR), donaţii și granturi, cooperând cu 
autorităţile administraţiei publice locale și cen-
trale, agenții similare, parteneri de dezvoltare, 
societatea civilă, agenţi economici, universități 
din Republica Moldova și din străinătate.

Printre cele mai importante atribuții ale ADR-ul 
se numără: 

 efectuează analiza dezvoltării social-econo-• 
mice din regiunea de dezvoltare, elaborează 
strategii, planuri, programe și proiecte de 
dezvoltare regională;
 coordonează, monitorizează și evaluează • 
procesul de implementare a strategiilor, pla-
nurilor, programelor și proiectelor de dez-
voltare regională;
 atrage mijloace nebugetare pentru imple-• 
mentarea strategiilor, programelor și proiec-
telor de dezvoltare regională;
 acordă suport informaţional, metodologic și • 
consultativ consiliului regional și autorităţi-
lor administraţiei publice locale în vederea 
dezvoltării echilibrate și durabile a regiunii;
 stimulează cooperarea societăţii civile în • 
domeniul dezvoltării social-economice a 
regiunii; etc.

Începând cu anul 2009, în Republica Moldova 
activează Agențiile de Dezvoltare Regională 
Nord – cu sediu în municipiul Bălți, Centru – 
cu sediu în orașul Ialoveni, și Sud – cu sediu în 
orașul Cimișlia. Activitatea ADR-ului este co-
ordonată de către MDRC și Consiliul Regional 
pentru Dezvoltare (CRD) care este structura re-
gională deliberativă, fără personalitate juridică, 

constituită în vederea elaborării, coordonării și 
monitorizării politicii de dezvoltare regională 
la nivelul regiunii de dezvoltare.

ADR-ul are drept scop mobilizarea întregu-
lui proces de dezvoltare regională din cadrul 
regiunii, inclusiv toate planurile strategice și 
întărirea capacităţii relevante. În plus, aceasta 
asigură că întregul ciclu pentru proiectele de 
dezvoltare regională este implementat în regi-
unea de dezvoltare respectivă.

În acest context, ADR-urile utilizează mijloce-
le FNDR în conformitate cu Legea cu privire la 
dezvoltarea regională, precum și alte surse de 
� nanțare, pentru a-și efectua activităţile și a 
implementa strategiile și proiectele regionale. 
Agenția inițiază, stabilește și menţine contacte 
și reţele utile, incluzând eventual proiecte de 
colaborare în scopul colaborării intra-regiona-
le, inter-regionale și internaţionale – care spri-
jină dezvoltarea regională.

De la fondare, cele 3 agenții au implementat 
79 proiecte de dezvoltare regională, pentru 
care au fost alocate mijloace � nanciare în 
sumă de 997,1 milioane lei, dintre care din 
contul Fondului Național pentru Dezvoltare 
Regională (FNDR) – 831,7 milioane lei și din 
contul Fondului de Investiții German – 165,4 
milioane lei și au fost obținute un șir de rezul-
tate în domeniile: 

Infrastructura drumurilor regionale și • 
locale;

Aprovizionare cu apă și sanitaţie;• 
Managementul deșeurilor solide;• 
Susținerea dezvoltării sectorului privat;• 
Sporirea atractivității turistice;• 
E� ciența energetică.• 

La � nele anului 2015, prin ordinul MDRC a fost 
dispusă crearea celei de a patra Agenții și anu-
me Agenția de dezvoltare regională UTA Găgă-
uzia cu sediu în municipiul Comrat. La moment 
este desfășurat concursul de angajare directo-
rului instituției.

Autoritatea contractantă ca subiect al dezvoltării regionale. 
Este entitatea responsabilă cu derularea procesului de achiziţie 
publică. De regulă, autoritatea contractantă este cea care încheie 
contractul în numele său, acestea � ind Agențiile de Dezvoltare 
Regională, devenind astfel și proprietarele proiectelor de dezvol-
tare regională. Procesul de atribuire a contractelor este îndeplinit 
de către autoritatea contractantă prin intermediul grupurilor de 
lucru privind achizițiile publice de bunuri, servicii și lucrări, ul-
terior aprobat de Agenția Achiziții Publice. Autoritatea contrac-
tantă se obligă să se asigure că ofertantul are capacitatea de a 
duce eventualul contract la bun sfârșit, dar nu va pune condiții 
împovărătoare, excesive, care ar duce la eliminarea eventualilor 
ofertanți. Astfel, autoritatea contractantă este unul din subiecte-
le și elementule de bază în procesul achizițiilor publice.

Aplicanți eligibili. Persoane juridice ce corespund criteriilor 
de eligibilitate și care solicită, prin depunerea unei cereri, � -
nanţare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. 
Aceștia pot �  eligibili și în cazul în care depun proiecte în par-
teneriat cu alte Autorități Publice Locale. Eligibilitatea aces-
tora este determinată de mai multe criterii: aplicantul va ţine 
cont de costurile eligibile, care trebuie să � e reale. Astfel, vor �  
selectate pentru � nanţare acele propuneri care, în procesul de 
evaluare, nu vor necesita modi� cări și completări ale devizu-
lui general. Aplicantul va avea rolul de instituție conducătoa-
re pentru implementarea proiectului și, dacă va �  selectat ca 
aplicant eligibil, va reprezenta toţi partenerii, va semna Con-
tractul de � nanţare și se va face responsabil de implementa-
rea în termen a proiectului.

Sergiu Cecan, 
Șeful direcției relații 

cu instituțiile de 
dezvoltare regională, 

DGDR, Ministerul 
Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor

Roman Mereuță, 
Consultant superior, 

Direcţia relaţii 
cu instituţiile de 

dezvoltare regională,  
DGDR, Ministerul 

Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor
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Parteneriate și Colaborare Internațională

Strategia Uniunii Europene 
pentru Regiunea Dunării (SUERD)

Modernizarea Serviciilor Publice Locale 2.0

Începînd cu anul 2013, Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) a negociat 
cu Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) 
idea unui proiect de promovare a Strategiei 
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SU-
ERD) în Republica Moldova. Deși SUERD a fost 
adoptată în 2010, promovarea ei în țara noas-
tră a fost facilitată începând cu anul 2015. La 
24 martie 2015 a fost lansat proiectul „Dunărea 
Unește” (Danube Connects) � nanțat de ADA, cu 
o durată de 3 ani (1 februarie 2015 – 31 ianuarie 
2018), în valoare de 480 mii euro. Scopul pro-
iectului este de a forti� ca capacitățile de coor-
donare și promovare a SUERD în Republica Mol-
dova, inclusiv a programelor transfrontaliere și 
transnaționale.

Prin intermediul suportului informațional și a 
expertizei țărilor active în promovarea SUERD, se 
va asigura o participare mai e� cientă a Republicii 
Moldova în cadrul celor 11 priorități ale Strategiei, 
se va spori promovarea SUERD la nivel naţional, 
regional, local și internaţional și se va contribui 
la crearea Sistemului Naţional de management 
și control al programelor de cooperare transfron-
talieră, precum și la dezvoltarea capacităților po-
tenţialilor aplicanţi pentru viitoarele Programe 
de cooperare Transfrontalieră și Transnaţionale 
2014-2020. 

Pe parcursul anilor 2015-2016, pe lângă repre-
zentarea la evenimentele și întrunirile de nivel 
înalt cu participarea Coordonatorului național, 
în persoana viceministrului Anatol Usatîi, au fost 
realizate sesiuni de informare, instruiri, conferințe 
cu implicarea:

 Autorităților publice centrale, coordonatorii • 
priorităților SUERD la nivel național și a Pro-
gramelor de cooperare transfrontalieră și 
transnațională;
 Bene� ciarilor și partenerilor de granturi în ca-• 
drul programelor de cooperare transfrontalie-
ră și transnaționale 2007-2013 și 2014-2020;
 Potențialilor aplicanți în cadrul programelor de • 
cooperare transfrontalieră 2014-2020.

MDRC a fost implicat direct în procesul de progra-
mare pentru Programul Transnațional Dunărea 
2014-2020. Prin intermediul suportului � nanciar 

al Guvernului Austriei, a organizat evenimente 
destinate promovării Programului, deși în primul 
apel anunțat în octombrie 2015, participanții din 
Republica Moldova au avut doar statutul de par-
teneri și nu aplicanți. În prezent în baza demersu-
rilor Guvernului și dialogului continuu cu Comisia 
Europeană, se de� nitivează procesul de alocare a 
celor 5 milioane euro pentru proiectele din ca-
drul acestui program. 

La un an de la implementarea proiectului, la ca-
pitolul realizări pot �  atribuite crearea unui se-
cretariat funcțional și e� cient pentru Coordona-
torul național al strategiei, promovarea celor 11 
priorități și identi� carea instrumentelor � nancia-
re, organizarea evenimentelor și ședințelor rele-
vante inițiativelor din Republica Moldova pentru 
discutarea acestora în parteneriat cu țările care 
fac parte din SUERD. Pe parcursul anului 2015 au 
fost organziate ședințe interministeriale dar și cu 
organizațiile societății civile și autoritățile locale. 
În viitorul apropiat se plani� că ședințe comune 
între coordonatorii pe priorități și reprezentanții 
societății civile. În scopul inițierii unor parteneria-
te, a preluării bunelor practici și eventual a lansă-
rii unor proiecte comune, în cadrul proiectului s-a 
desfășurat o vizită de lucru la o� ciul SUERD din 
România, delegația Republicii Moldova partici-
pând și la ședință interministerială comună.

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” 
(MSPL) a fost demarat în anul 2010, la solicitarea 
Ministerului Federal al Germaniei pentru Coope-
rare Economică și Dezvoltare (BMZ), având ca par-
tener principal Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC). Cea de-a doua etapă a pro-
iectului a fost inițiată în 2016 și se bazează pe rezul-
tatele primei etape, � ind sprijinită � nanciar de către 
Fondul pentru Dezvoltare Regională. 
Obiectivul proiectului constă în îmbunătățirea 
condițiilor - cadru pentru implementarea orientată pe 
cetățean a politicii de dezvoltare regională în sectoa-
rele prioritare de prestare a serviciilor publice locale. 
Durata proiectului este de trei ani: 2016-2018. Co-
� nanțarea pentru proiect este asigurată de Uniunea 
Europeană, Guvernului Elveției și cel al României. 

Rezultate cheie obținute până acum: 
Instituțiile regionale au fost sprijinite în crearea • 

și consolidarea a 12 Grupuri de Lucru sectoriale la 
nivel regional în trei regiuni, care au elaborat 11 pla-
nuri regionale în patru sectoare prioritare; 

Introducerea unor noi abordări în prioritiza-• 
rea investițiilor în infrastructură. Aceasta prevede 
o schimbare cheie de la o abordare de tip ,,apel la 
propuneri” la o rezervă de proiecte bazată pe pla-
nuri sectoriale regionale și o prioritizare continuă a 
rezervei de proiecte de investiții publice la diferite 
etape de dezvoltare; 

Susținerea a trei Agenții de Dezvoltare Regio-• 
nală în dezvoltarea conceptelor de proiecte în sec-
toarele prioritare în valoare de 197 mil. de euro. 40 
de concepte (în valoare de 102.9 mil. de euro) au 
fost aprobate de către comisiile interministeriale, 
urmând să � e dezvoltate în continuare până la eta-
pa de concept de proiect viabil;

Implementarea a 28 de măsuri pilot din cadrul • 
a patru sectoare prioritare în valoare de 4.1 milioane 

de euro, inclusiv crearea primului furnizor de servicii 
inter-comunitare în gestionarea deșeurilor solide. 

Abordare:
Capacitățile de plani� care și implementare ale 
autorităților publice locale sunt consolidate în co-
operare cu instituțiile naționale, precum MDRC, 
ministere de resort relevante, Cancelaria de Stat și 
Academia de Administrare Publică. Proiectul spri-
jină partenerii prin intermediul unei abordări la 
mai multe nivele în dezvoltarea unui cadru legal și 
instituțional pentru dezvoltare regională menit să 
asigure îmbunătățirea serviciilor publice locale în 
zonele rurale în patru sectoare prioritare: aprovi-
zionare cu apă și sanitație; Gestionarea deșeurilor 
solide; drumurile regionale și locale; e� cientizarea 
energiei edi� ciilor publice. 
De asemenea, proiectul va contribui la consolidarea 
societății civile prin (1) îmbunătățirea procedurilor 
de plani� care participativă la nivel local și regional; 
(2) creșterea gradului de conștientizare și evaluare 
a satisfacției cetățenilor ca și clienți ai serviciilor 
publice, și (3) creșterea nivelului de transparență 
și responsabilizare în procesul de luare a deciziilor 
publice. 

MSPL cuprinde patru zone de intervenție: 
Domeniul de Intervenție 1: Consultanță în domeniul 
de politici și strategii pentru Îmbunătățirea Cadrului 
de Politică Națională de Dezvoltare Regională. 
Domeniul de Intervenție 2: Îmbunătățirea procesului 
de Coordonare și Monitorizare a Strategiilor de Dez-
voltare Regională; 
Domeniul de Intervenție 3: Îmbunătățirea procesu-
lui de elaborare și implementare a Programelor de 
Dezvoltare Regională; 
Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modu-
lelor de Instruire.

Pe parcursul anilor 2015-2016, pe lângă repre-

al Guvernului Austriei, a organizat evenimente 

apel anunțat în octombrie 2015, participanții din 

teneri și nu aplicanți. În prezent în baza demersu-
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Istorie de Succes

„Apa la Roșu e mai mult decât apă, e mană cerească...”
Apa este izvorul vieții. De asta s-au convins 
locuitorii satului Roșu din raionul Cahul, 
care de aproape trei ani au acces la apă 
potabillă de calitate. Aceasta a fost posi-
bil datorită unui proiect care a avut drept 
scop construcția unui apeduct în această 
localitate. Proiectul a fost implementat 
de către Agenția de Dezvoltare Regională 
(ADR) Sud și susținut � nanciar prin inter-
mediul proiectului „Modernizarea Servici-
ilor Publice Locale în Republica Moldova” 
(MSPL), implementat de Agenția de Coo-
perare Internațională a Germaniei (GIZ).
Scurt istoric: Proiectul de aprovizionare cu 
apă potabilă a locuitorilor din satul Roșu a 
fost lansat în toamna anului 2011. Pe par-
cursul anului 2012 au fost executate lucră-
rile de instalare a apeductului, iar în luna 
noiembrie a aceluiași an a avut loc recepția 
� nală a rețelei de apeduct. Investițiile to-
tale pentru rețeaua de apeduct cu o lungi-
me de 14,3 km și două stații de pompare 
a apei au constituit puțin peste 3 milioa-
ne de lei. Cum a contribuit un apeduct la 
schimbarea la față a unei localități și care 
au fost efectele apei potabile de calitate 
pentru o comunitate, am încercat să a� ăm 
de la locuitorii satului Roșu.

Roșu. Apa în satul Roșu…
Satul Roșu este situat la 5 km de orașul Cahul. Apa, 
s-ar părea ar �  ultimul lucru pe care și l-ar dori cei 
din Roșu, mai ales că localitatea se a� ă la o arun-
cătură de ochi de râul Prut. Totuși, până nu demult 
apa potabilă de calitate era mai prețioasă decât 
aurul pentru cei din Roșu. Lipsa apei de calitate 
dădea mari bătăi de cap, dar mai ales „… de sto-
mac sau dinți”, cum mi-au spus câțiva locuitori.

Potrivit unor statistici, în prezent doar o treime din 
populația rurală a Republicii Moldova are acces la 
servicii de apă de calitate. Până acum câțiva ani 
și satul Roșu se confrunta cu această problemă. 
Pe teritoriul localității se a� ă doar două fântini în 
care apa potabilă este conformă tuturor normelor 
sanitare. Toate celelalte – 116 –, spun medicii sa-
nitari, conțin diferite substanțe chimice care pot �  
periculoase pentru sănătatea omului.

Prima oprire: primăria satului
Prima oprire în mica mea călătoria la Roșu, o fac 
la primăria din sat. Aici îl întâlnesc pe Pavel Pui-
că, „primul locuitor al satului care s-a conectat la 
rețeaua de apeduct”, se prezintă dumnealui. În 

sat, toată lumea îl cunoaște drept „omul cu apa”. 
„Apeductul central a fost construit, însă asta era 
doar jumătate din lucru făcut. Urma cea mai im-
portantă parte, ca � ecare locuitor al satului să își 
tragă apă în gospodărie. Pentru asta trebuiau să 
scoată bani din buzunarul propriu”, îmi spune Pa-
vel Puică. „La început a fost greu, însă după s-a dat 
o adevărată luptă între mahalale – care se va co-
necta prima”, râde domnul Puică. „Cea de pe stra-
da Mihai Eminescu, unde e și casa mea a câștigat, 
iar acum toate gospodăriile bene� ciază de apă la 
robinet”, continuă mândru de sine domnul Pavel. 

Între timp, ni se alătură discuției și Irina Tronciu, 
secretara Primăriei din Roșu, „au fost și din cei 
care strâmbau din nas la început. Spuneau că nu 
au bani pentru a se conecta, însă când au văzut 
că vecinul are apă, iar ei nu, au făcut tei de curmei 
să se conecteze și ei”. Potrivit doamnei Tronciu în 
prezent mai mult de 700 de gospodării, din tota-
lul de aproximativ 900, sunt conectate la rețeua 
de apeduct din sat. „… aproape în � ecare ogradă 
există câte un robinet. Pentru bătrâni mai ales 
este o mare ușurare. Dacă în trecut aceștia trebu-
iau să facă uneori drum lung la cele două fântâni 
din sat, atunci acum au apa la îndemână”, îmi spu-
ne secretara primăriei. 

Apa înseamnă sănătate... 
și pentru oameni, și pentru pământ
Până acum trei ani, problemele de sănătate erau 
marea bătaie de cap a celor din Roșu. Cel puțin 
asta menționează un raport al Centrului de Sănă-
tate Publică din Cahul. Bolile gastro-intestinale și 
cele stomatologice erau la ordinea zilei, iar mo-
tivul acestora era în apa necalitativă. Am mers la 
punctul medical din sat, să a� u mai multe detalii 
în acest sens. Ala Gulgea, asistentă medicală, mi-a 
con� rmat situația alarmantă care a bântuit satul 
până în anul 2012, totuși, „… la moment, potri-
vit rapoartelor medicilor de familie, se atestă o 
descreștere semni� cativă a numărului celor care 
suferă de boli gastro-intestinale acute. Apa de ca-
litate, este cu siguranță un factor, care a determi-
nat această descreștere”, susține doamna Guglea.

Pe Petru Mititelu l-am găsit lucrând în grădină sa. 
„Apa din apeduct, îmi spune el, a adus sănătate și 
pământului. E numai bună să udăm grădinile și 
serile cu ea. Cea din fântâni și din arteziene când 
o folosim usucă pământul și îl face alb, ca varul”.

… și Canalizare
Potrivit primarului satului, Nicolae Savilenco, ca-
nalizarea este următorul obiectiv major al satului 
Roșu. Construirea unei rețele de canalizare a înce-
put deja, aceasta este � nanțată tot din banii par-
tenerilor internaționali. „Pe moment, aproape � e-
care locuitor al satului are o groapă de canalizare 
proprie. Unii au făcut-o calitativ, au betonat-o de 
exemplu, alții însă nu. Apa folosită care se acumu-
lează în ea de multe ori se scurge în pământ, ceea 
ce este foarte periculos pentru sănătatea oame-
nilor”, îmi spune primarul.

Rețeaua de canalizare însă va rezolva această 
problemă. Iurie Costenco, reprezentantul „Apă-
Canal Cahul” susține că, „aprovizionarea cu apă și 
canalizare trebuie să meargă împreună, pentru că 
doar astfel poți avea un serviciu complet, calitativ 
și sănătos. Sunt convins că la rețeaua de canali-
zare vor exista mai mulți doritori de a se conecta, 
din simplu motiv că în prezent sunt gospodării, 
care sunt conectate la apa din fântânile arteziene 
și au nevoie doar de canalizare”.

„Roșu – un sat civilizat”
Chiar în momentul când vreau să urc în mașină 
pentru a mă porni înapoi spre Chișinău îl întâl-
nesc pe Gheorghe Cazanji, responsabilul tehnic 
al rețelei de apă și canalizare din sat. El încearcă 
să-mi explice cum un lucru simplu, dar important 
– apa – a contribuit la schimbarea la față a satului. 
„Chiar avem cu ce ne mândri, pentru că Roșu va 
�  primul sat de la sud care va avea apă potabilă și 
canalizare în același timp. Și, am mai auzit ceva…”, 
îmi spune domnul Gheorghe în șoaptă, „… dacă 
o scoatem cu bine în capăt și cu rețeaua de cana-
lizarea, Guvernul Germaniei ne-a promis că o să 
ne facă și drumurile. Roșu va �  un sat civilizat! Și, 
totul a început de la apă”.

Maria Culeșov, directoarea ADR Sud, susține că 
aprovizionarea cu apă și canalizare a locuitorilor 
din satul Roșu a fost posibilă datorită colaborării 
e� ciente dintre instituțiile statului – Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construțiilor și ADR Sud 
– și partenerii internaționali. „Ca urmare a imple-
mentării cu succes a proiectului de aproviziona-
re cu apă potabilă a locuitorilor din satul Roșu, 
partenerii internaționali au extins activitățile de 
� nanțare a altor proiecte din regiune și anume, 
construcția stației de canalizare din satul Roșu și 
reabilitarea stației de tratare a apei potabile din 
orașul Cahul. Sursele � nanciare alocate pentru 
implementarea acestor proiecte sunt alocate in-
tegral de către Guvernul Germaniei”.
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