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I. SUMAR EXECUTIV  

 
Orașul Cahul este cel mai mare oraș din zona de sud a republicii Moldova, avînd un potențial 
socio-economic dezvoltat și o poziție fizico-geografică favorabilă. Analiza diagnostic realizată în 
procesul de planificare strategică indică trendul pozitiv de evolutie socio-economică a localităţii 
din ultimii 5-7 ani și creșterea rolului de pol de creștere regională. Acest fapt este condiționat de 
diverși factori printre care: 

 Prezența unei infrastructuri dezvoltate a transportului care asigură legătura cu capitala 
țării, cu celelalte regiuni şi cu ţările învecinate - România şi Ucraina; 

 Creșterea rolului de pol de atracție turistică, dispunând de resurse de ape minerale cu rol 
curativ (Sanatoriul „Nufărul Alb”), instituții culturale și oportunități diversificate de 
agrement; 

 Existența unei infrastructuri sociale şi de producere dezvoltată: învăţământ, cultură, sport, 
servicii, dotarea tehnico - edilitară, etc. 

 Amplasarea orașului în spațiul unei importante zone agro-viticole din Republica Moldova 
și chiar din Europa de Est, care poate contribui la sporirea rolului și importanței nu doar 
regionale, dar și transfrontaliere și internaționale 

Datele colectate în cadrul analizei diagnostic au stat la baza stabilirii direcțiilor strategice și a 
obiectivelor specifice de dezvoltare socio-economică, care urmăresc intensificarea dezvoltării 
acelor sectoare și domenii, care necesită a fi revigorate și impulsionate. 

Direcțiile strategice și obiectivele specifice trasate în strategia Cahul sunt: 

 

Direcția Strategică I. DEZVOLTAREA 
ECONOMICĂ DURABILĂ A 
ORAȘULUI CAHUL 

 

 
OS 1.1. Dezvoltarea orașului Cahul ca punct strategic în 
atragerea investițiilor 
OS  1.2.    Stimularea spiritului antreprenorial 
OS 1.3. Diversificarea economiei locale, inclusiv prin 
dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe cunoaștere și 
inovare  

 
Direcția Strategică II. PROTECȚIA 
MEDIULUI ȘI CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN 
SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

 
OS 2.1. Amenajarea, păstrarea și extinderea parcurilor, 
scuarurilor și a spațiilor verzi 
OS 2.2. Gestionarea eficientă a deșeurilor și îmbunătățirea 
stării de salubritate a orașului 
OS 2.3. Sporirea  eficienței energetice a dotărilor din sectorul 
public și privat 

 
Direcția Strategică III. EXTINDEREA 
ȘI DEZVOLTAREA REȚELELOR 
EDILITARE CONFORM 
PRIORITĂȚILOR ȘI REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII SOCIAL-
ECONOMICE URBANE 

 
OS 3.1. Asigurarea populației cu servicii publice de alimentare 
cu apă și de canalizare de calitate 
OS 3.2. Sporirea capacităților operatorului economic din 
domeniul AAC (alimentarea cu apă și canalizare) 
OS 3.3. Reabilitarea drumurilor locale și decongestionarea 
traficului din zona centrală a urbei 
OS 3.4. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii social-
economice, a instituțiilor cultural-sportive și de agrement 

 
Direcția Strategică IV. 
DEZVOLTAREA ȘI 
DIVERSIFICAREA SERVICIILOR 
SOCIALE PENTRU DIFERITE 
CATEGORII DE POPULAȚIE   

 
 
 

OS 4.1. Extinderea serviciilor și valorificarea oportunităților 
din sectorul tineret 
OS 4.2. Stimularea participării tinerilor spre o viață social 
activă 
OS 4.3. Crearea unor servicii sociale alternative pentru 
sprijinirea grupurilor dezavantajate  
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II. INTRODUCERE 

  
2.1. Context local  
Strategia de dezvoltare socio-economică a oraşului Cahul (SDSE) reprezintă un document de 
politici, elaborat în cadrul Proiectului de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova (LGSP), 
cu asistenţa experţilor Centrului CONTACT. Proiectul este implementat în 32 localităţi urbane 
din Republica Moldova, fiind finanţat de USAID pentru a promova: 

i.  principiile Dezvoltării Durabile la nivel local 

ii. consolidarea capacităţilor beneficiarilor în Planificarea Participativă  

iii. promovarea unei guvernări locale eficiente şi responsabile şi a unui proces decizional 
participativ. 

Prezenta Strategie este succesoarea Strategiei de dezvoltare durabilă elaborată cu suportul PNUD 
în cadrul Proiectului „Agenda Locală 21 in Moldova”, care a ghidat dezvoltarea municipiului 
Cahul în perioada 2002-2007. În anul 2007 prin colaborarea cu societatea civilă au fost 
reactualizate planurile de acțiuni pe domeniul social, mediu și economic.  

Actuala strategie de dezvoltare socio-economică devine instrumentul principal de planificare 
strategică a dezvoltării orașului Cahul pînă în anul 2020. Asigurarea unei dezvoltări durabile, 
descentralizarea administrației publice și creșterea gradului de autonomie locală este un obiectiv 
major al managementului public naţional, chemat să avantajeze dezvoltarea socio-economică 
echilibrată a localităţilor prin valorificarea eficientă a tuturor resurselor şi eficientizarea 
activităţilor la nivel local.  

 

2.2.  Elemente de identitate ale orașului 
Unul din cele mai semnificative elemente de identitate ale orașului Cahul este simbolul/ logoul 
”Nufărul alb”. Nufărul - planta acvatică care participa nemijlocit la procesul de purificare din 
bazinele acvatice este simbolul orasului Cahul,  întîlnit ca element definitoriu în denumirea 
instituției curativ-profilactice cu regim staționar - sanatoriul ”Nufărul alb”, în denumirea 
festivalului folcloric internațional lansat în anul 1989 – ”Nufărul Alb” și pe stema orașului Cahul 
care, la moment, nu este aprobată și nu poate fi utilizată ca element de identitate. 

Simbolurile identității orașului Cahul se consideră cîntecul ”La Cahul” (Text - Grigore Vieru, 
muzica Petre Teodorovici, interpretă - Angela Ciumac) considerat neoficial imnul orașului 
Cahul, cît și cântecul-imn ”Nufărul Alb” (Text - Victor Ignat, muzica - Ștefan Hadjiu, interpret - 
Marcel Zgherea). Un alt element de brand este ”Hora de la Cahul”. Pe Piața cu același nume 
(Piața Horelor) în fiecare zi de duminică se încing cele mai frumoase hore de la sudul țării, 
fiecare horă fiind un spectacol de zile mari.  

În promovarea identității orașului Cahul vin și festivalurile internaționale de muzică și dans - 
”Nufărul Alb”, ”Bobocelul”, ”Chipuri de prieteni” ș.a, care întrunesc talente din diferite colțuri 
ale lumii, constituind o atracție pentru cetățenii din toată regiunea de sud a Republicii Moldova. 

Ca simbol al dăinuirii se ridică Compoziția arhitectural-sculpturală dedicată aniversării a 
cinci secole de la prima atestare documentară a localității cu 3 porumbei care sugerează cele 
trei dimensiuni ale istoriei orașului: trecut, prezent și viitor. Coloana arhitecturală este amplasată 
din anul 2002 în centrul orașului pe Piața Independenței, autor – I. Pascal.  

Orașul Cahul este unicul oraș din Republica Moldova care deține Ordinul ”Prietenia 
popoarelor” oferit prin decretul Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS în anul 1986 pentru 
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”Convețuirea în prietenie a tuturor naționalităților”. Acest ordin prezintă orașul Cahul ca mediu 
atractiv de viață, armonie și convețuire pașnică a oamenilor de diferite naționalități.  

Viziunea de perspectivă a orașului este: Cahul - stațiune balneo-turistică1 cu condiţii și 
infrastructură dezvoltată pentru realizarea turismului de sănătate (balnear), domeniu care va 
asigura creşterea socio-economică stabilă a orașului și comunităţilor raionului Cahul. Prin 
valorificarea apelor termale curative, a potențialului uman, natural și instituțional se va contribui 
la  consolidarea acestui  puternic element de brand a orașului Cahul și asigurarea realizării 
viziunii orașului Cahul.  

2.3. Abordarea metodologică  

Strategia de dezvoltare locală integrată a oraşului Cahul este orientată spre asigurarea dezvoltării 
comunităţii din prisma celor trei dimensiuni ale dezvoltării durabile şi anume: dimensiunea 
ecologică, economică şi cea socială. Vectorul strategiei este îmbunătăţirea continuă a calităţii 
vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei și mediul înconjurător. La baza elaborării strategiei au stat 
diverse studii și cercetări, precum şi documente de natură demografică, economică, statistică şi 
de protecţie a mediului. 

Pentru a identifica căile de dezvoltare durabilă a urbei la prima etapă a procesului de planificare 
strategică a fost realizat disgnosticul socio-economic în baza ”Chestionarului pentru efectuarea 
analizei-diagnostic a localităţilor din RM şi elaborarea strategiilor de dezvoltare socio-
economică a acestora” elaborat în cadrul Programului LGSP (USAID). Informațiile colectate în 
dinamică (pentru perioada anilor 2009-2013) au permis stabilirea situației socio-economice 
actuale și a tendințelor pe diferitele domenii ale vieții orașului. Analiza diagnostic a fost realizată 
pe următoarele domenii: capital natural, planificarea spațiilor localității, mediul socio-cultural, 
serviciile sociale, dezvoltarea economică, infrastructura, mediul ambiant și guvernarea locală. 
Colectarea datelor a fost realizată de primăria Cahul în colaborare cu instituțiile și structurile 
locale și naționale - furnizori de informații de interes public. 

Strategia orașului Cahul contribuie la capacitarea primăriei și Consiliului Orășenesc Cahul în 
formularea şi implementarea de politici publice pentru sprijinirea procesului de dezvoltare socio-
economică a comunităţii. Această strategie este un instrument eficient pentru activitatea APL de 
nivel I Cahul în aplicarea politicilor publice într-un mod consecvent, structurat şi controlat. 

 

III. CONTEXT STRATEGIC 

Strategia de Dezvoltare a oraşului Cahul reprezintă un document de politici publice care are în 
vizor dezvoltarea oraşului pe termen mediu. Ea este coerentă cu cele mai importante documente 
de politici în domeniul dezvoltării naţionale şi regionale, printre care: 

• Strategia Naţională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020”, în care se identifică 
dezvoltarea naţională şi cea regională, drept una din cele cinci priorităţi naţionale şi exprimă 
responsabilitatea asumată de Guvern laimplementarea politicilor de stat în domeniul dezvoltării 
regionale. 
• Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (SNDR), care este principalul document 
sectorial de planificare a politicii de dezvoltare regională elaborat sub responsabilitatea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC).  

                                                 
1 Strategia   dezvoltării  durabile  a  zonei  balneoturistice  „Lunca  Prutului” elaborată de Asociația Antreprenorilor 
din raionul Cahul ”Real-XXI”, 2008 
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• Strategia de Dezvoltare Regională, Regiunea de Dezvoltare Sud, elaborată de ADR Sud 
cu sprijinul partenerilor strategici de dezvoltare. Strategia stabilește prioritățile de dezvoltare în 
regiunea de sud a Republicii Moldova. 
• Strategia de dezvoltare a Euroregiunii „Dunărea de Jos” pentru perioada 2010-2015; 
 
Strategia de Dezvoltare a oraşului Cahul corelează și cu strategiile sectoriale ale raionului Cahul. 
• Strategia de dezvoltare social-economică a raionului Cahul (2012-2017), componenta 
aprovizionare cu apă și servicii de canalizare, care stabilește direcțiile strategice de dezvoltare a 
sectorului apă/canalizare în orașul și raionul Cahul. 
• Strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul pentru perioada 2012-2017 
• Planul Urbanistic General elaborat de  Institutul Național Urbanproiect în anul 2012 
 
IV. ANALIZA DIAGNOSTIC.  
4.1. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII 

4.1.1. Caracteristici fizico-geografice 
 

 

ORAŞUL CAHUL - centru de reşedinţă a raionului Cahul. 

Localitatea este situată în partea de sud-vest a Republicii Moldova pe malul rîului Prut la 
frontieră cu România. Or. Cahul se află la altitudinea de 119 m de asupra nivelului mării. 
Suprafața totală este de 33,91 km2, inclusiv 22,18 km2 ai s. Cotihana, parte a orașului Cahul. 

Oraşul Cahul este amplasat la o distanță de 175 km de mun. Chişinău – capitala Republicii 
Moldova, la 51 km de portul Giurgiulești (Md), 315 km – de portul Odesa (Ua) și la 60 km – de 
portul Galaţi (Ro). Oraşul este traversat de trei automagistrale de importanţă naţională: R34 
(Hînceşti-Leova-Cahul-Slobozia Mare), R34.1 (Cahul – frontiera cu România), R38 (Vulcăneşti 
– Cahul – Taraclia). 

 

Date generale despre localitate 
Data şi anul atestării: 2 iulie 1502 

Poziţia geografică:            175 km de mun. Chişinău. 
Coordonate: 45°50′ latitudine 
nordică și 28°11 longitudine 
estică 

Suprafaţa totală: 33,91 km2, inclusiv 22,18 km2 - s. 
Cotihana 

Numărul de locuitori: 39,6 mii locuitori (01/01/2014) 

Densitatea populaţiei: 89 locuitori per km2 

Numărul de gospodării: 7362 

Nr. blocurilor de locuit:      226  

Reţeaua stradală:               119 străzi ( lungimea totală 91 km) 

Primarul oraşului:                   Petru Burlacu,  

                                                primariacahul@gmail.com                                                               

mailto:primariacahul@gmail.com
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Conform datelor Biroului Național de Statistică populația orașului la 01.01.2014 număra 39600 
locuitori. După numărul populației orașul Cahul este cel mai mare oraș din Regiunea de sud a 
țării și al 6-lea oraș din republica Moldova, fiind precedat de Chișinău, Bălți, Tiraspol, Tighina 
și Răbnița. 

Orașul Cahul este un centru de importanță interregională, amplasat în regiunea de dezvoltare 
Sud. Este centrul administrativ al raionului Cahul, care este constituit din 37 unități 
administrativ-teritoriale, avînd o suprafață de 1.545 kmp și o populație de 124.700 de locuitori. 
Raionul Cahul face parte din Euroregiunea „Dunărea de Jos”, alături de județele Tulcea, Galați, 
Brăila (România), raionul Cantemir (Republica Moldova) și regiunea Odessa (Ucraina). Raionul 
Cahul mai este parte a Euroregiunii ”Marea Neagă” care contribuie la stimularea cooperarii 
transfrontaliere în regiunea limitrofă Marii Negre.  

Conform ”Ghidului de recomandări practice privind implementarea dezvoltării teritoriale 
integrate”2 elaborat de ,,Asociația Centrul de Dezvoltare Comunitară - Iași”  orașul Cahul este 
considerat oraș cu potențial mediu de dezvoltare din zona transfrontalieră reeșind din 
următoarele criterii: accesibilitate dimensiune demografică, capacitate de polarizare, 
competitivitate economică, calitatea locuirii și infrastructura urbană.  

Orașul Cahul este multinațional și acestu lucru poate fi vizualizat în diagrama alăturată. 

 

                 Diagrama 1. Structura etnică a populației orașului Cahul  

 

                   Sursa: Datele Direcției pentru statistică a raionului Cahul la 20.01.2011 

La capitolul alte etnii pot fi menționați: evreii, polonezii, romii/țigani ș.a. 

4.1.2. Relieful 
Orașul Cahul este situat pe malul râului Prut în Cîmpia Prutului Inferior, cu o orientare generală 
nord-sud/sud-vest. Câmpia se prezintă sub forma unei văi largi, întretăiată de văi largi și versanți, 
supusă unor procese active de eroziune și de alunecări de teren. Altitudinea medie este de circa 
120 m. Solurile cele mai bine reprezentate sunt cernoziomurile tipice slab humificate, 
cernoziomurile carbonatice (de stepă), în timp ce în Lunca Prutului regăsim soluri aluviale, de 
baltă și de luncă. Acestea sunt foarte favorabile practicării agriculturii. Cu toate acestea, 
                                                 
2 Ghid de recomandări practice privind implementarea dezvoltării teritoriale integrate”  elaborat de ,,Asociația 
Centrul de Dezvoltare Comunitară - Iași” cu sprijinul Uniunii Europene, anul 2014 
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practicarea unei agriculturi agresive cu mediul, contaminarea acestuia, precum și fenomenele 
naturale de eroziune și de instabilitate au afectat calitatea solurilor.   

4.1.3. Repere istorice 
Prima menţiune într-un document oficial, eliberat de cancelaria domnească a localităţii care a 
existat pe locul unde astăzi este situat oraşul Cahul, se referă la 2 iulie 1502. În acel an Ştefan cel 
Mare, domnitorul Ţării Moldovei, cumpără de la diferite persoane mai multe sate şi le dăruieşte 
mănăstirii Putna. Între satele cumpărate de domnitor figurează şi satul Şcheia aflat „în gura 
Frumoasei”, care pe parcursul secolelor şi-a schimbat numele în satul Frumoasa. 
Numele oraşului – Cahul – a fost dat localităţii în cinstea biruinţei repurtate de armata rusă 
asupra oştirilor turceşti la 21 iulie 1770 în bătălia de la râul Cahul. Din 1835, prin ucazul ţarului 
rus Nicolai I localitatea primeşte statutul de centru administrativ teritorial (uezd) şi oraş, numit 
Cahul.  
În 1857 în Cahul a lucrat câteva luni ca judecător clasicul culturii românești, savantul cu renume 
mondial – Bogdan Petriceicu Hașdeu. Îndrăgind acest plai, va scrie mai târziu despre locul 
acesta, despre râul Prut și orașul Cahul, admirând vitejia și înțelepciunea localnicilor. În același 
an a sosit la Cahul pentru câteva zile istoricul și lingvistul român Mihail Kogălniceanu. 
Către sfârşitul sec. XIX oraşul Cahul obţine calitatea de centru ţinutal, apoi judeţean, locul a două zile 
de târg săptămânal, a nouă zile de iarmaroc în ultimul trimestru al anului şi o zi de iarmaroc la 23 
aprilie, rolul principalului punct de tranzit al mărfurilor de pe ambele părţi ale Prutului. La acea vreme  
oraşul dispunea de 3 fabrici de olărie, 2 fabrici de cărămidă; 1 fabrică de piele; 1 fabrică de unt; 3-5 
mori de vânt; 3 mori de apă;  1 moară pusă în mişcare de cai; 1 moară de aburi. Toate acestea activau 
in baza materiei prime locale, iar produsele se realizau la cele 3 pieţe din oraş, precum si la 
pieţele din regiunea de sud a Basarabiei, astfel Cahulul deveni unul dintre principalele centre 
economice şi comerciale din sudul Basarabiei. 
În urma cataclismelor sociale din prima jumătate a sec. XX economia municipiului suferă mari 
prejudicii, astfel încât în 1922 existau doar 2 mori cu aburi, 3 oloiniţe cu instalaţie mecanică şi o 
fabrică de cărămidă cu instalaţii primitive. 
O dezvoltare considerabilă, oraşul Cahul a cunoscut-o în a doua jumatate a secolului XX, cînd a 
devenit centrul industrial şi cultural al zonei de Sud a republicii. Au fost deschise numeroase 
instituţii de învăţămînt: şcoala pedagogică şi cea de medicină, şcoli şi grădiniţe. Din 1978 în oraş 
funcţionează baza de agrement şi odihnă “Nufărul Alb”, ceea ce a permis oraşului să obţină în 
1980 statutul de oraş-staţiune balneară. 
În perioada anilor ’70-’80 a sec. XX s-au pornit construcţiile întreprinderilor-giganţi. În 1974 a fost 
construit şi dat în exploatare Combinatul de construcţie a locuinţelor. Aici se produceau blocuri mari, 
cu capacitatea de 35.000 m3 anual. Uzina de spaliere urma sa-şi livreze producţia în toate ţările 
C.A.E.R.; pentru asigurarea primelor două cu materie primă în 1972 a fost dată în exploatare Fabrica de 
cheramzită cu o capacitate de producţie de 140m3 pe oră. În 1974 după indicii calitativi această 
întreprindere a ocupat locul II în lume, după Japonia; a fost pornită construcţia noului Combinat de 
prelucrare a laptelui şi Fabricii de coniacuri, ambele prevăzute a fi cele mai mari din sud-vestul 
U.R.S.S.; în 1971 şi-a început activitatea Fabrica de conserve, una din cele mai mari din Moldova, cu o 
capacitate de 119 milioane de borcane convenţionale anual. Pentru asigurarea ei cu materie primă în 
perioada 1961-1968 a fost desfăşurată campania de desecare a bălţilor din Lunca Prutului inferior, ceea 
ce a provocat un dezechilibru ecologic, însoţit de scăderea nivelului apelor subterane şi sporirea 
salinizării solurilor. În continuare, pentru asigurarea infrastructurii acestor giganţi, au fost create 
numeroase organizaţii de construcţie şi coloane mobile mecanizate. Toate acestea au depăşit cu mult 
posibilităţile si necesităţile locale, făcând necesare subvenţiile sistematice financiare si materiale. 
 
La momentul destrămării U.R.S.S. şi ruperii legăturilor economice tradiţionale ideea 
întreprinderilor-giganţi s-a prăbuşit. Agravarea situaţiei economice generale a dus la stoparea 
activităţii Combinatului de construcţie a caselor de locuit; a încetat şi a fost abandonată 
construcţia Combinatului de prelucrare a laptelui şi Fabricii de coniacuri; a scăzut considerabil 
productivitatea întreprinderilor rămase în viaţă, mai ales a organizaţiilor de construcţii şi 
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coloanelor mobile mecanizate, care astăzi activează preponderent în sezonul cald al anului. In 
rezultatul acestui colaps politico-economic circa o jumătate din populaţia aptă de muncă a urbei 
a fost afectată de şomaj. A scăzut brusc nivelul de trai al populaţiei ceea ce a provocat exodul 
specialiştilor peste hotare.  
Orasul Cahul este resedința raionului Cahul și în perioada 1998-2003 Cahulul a avut statut de 
municipiu și reşedinţă a judeţului Cahul.  
 

4.2.  CAPITALUL NATURAL 

4.2.1.  Fondul forestier, flora şi fauna 
Spaţiile verzi ocupă suprafaţa totală de 432 ha, din care 381 ha fac parte din Fondul forestier de 
stat, 30 ha sînt perdele forestiere de protecţie şi 21 ha – parcuri şi scuaruri. Terenurile din Fondul 
forestier de stat sunt în stare bună.  Perdelele forestiere şi spaţiile verzi din preajma satului 
Cotihana, de-a lungul r. Cotihana şi în cartierul Lapaevca, cît şi zona rîului Frumoasa au suferit 
mult din cauza tăierilor ilicite şi a păşunatului intensiv. Astăzi rîul Frumoasa și cursul de apă 
Cotihana, anterior afluienți ai rîului Prut nu dispun, practic, de zone de protecţie. Și vegetaţia din 
zonele de protecţie a suferit mult din cauza tăierilor arborilor  și depozitării spontane a 
deșeurilor. În ultimii ani au fost complectate cu puieţi de arbori şi arbuşti spaţiile verzi din 
cartierul Lapaevca, zona lacului Sărat, rîul Frumoasa. În cartierul Valincea a fost plantată cu 
piueți suprafaţa de 3,5 ha în scopul stopării alunecărilor de teren. 
 
Vegetația este specifică zonei de stepă, alcătuită din plante xerofite din familiile graminee, 
ciperacee, fabacee, iar genurile cele mai răspândite sunt: păiușul (Festuca), colilia sau negara 
(Stipa), ovăzul sălbatic (Avena), firuța (Poa), iar dintre dicotiledonate: păpădia (Taraxacum), 
salvia (Salvia), jaleșul (Stachys), pelinul (Artemisia). Vegetația forestieră este reprezentată prin 
stejar pufos, stejar pedunculat, fag, carpen, mesteacăn, gorun, tei, ulm, paltin, arțar. Învelișul de 
iarbă reste format din hirușor, golomăț, păiuș, rourică, sânziene, cinci-degete, mierea-ursului. În 
văile râurilor și lacurilor se întâlnesc pădurile de luncă, compuse din specii de copaci iubitori de 
umezeală cum ar fi sălciile și plopii. 
Fauna localității se caracterizează prin următoarele specii de rozătoare: șoarecele de câmp, 
hârciogul, iepurele, popândăul, de păsări: ciocârlia, prepelița, potârnichea, și mai rar, dropia și 
alte animale precum bursucul și vulpea. În păduri se întîlnesc următoarele specii de animale: 
căprioara, mistrețul, vulpea, bursucul, veveriță, jderul sau pisica sălbatică și specii de păsări ca 
pupăza, coțofana, privighetoarea, mierla. Lacurile și bălțile sunt populate mai ales de gâște, rațe 
sălbatice și lebede. În mediul acvatic și anume în râurile și lacurile din țară se întâlnesc 
următoarele specii de pești: crapul, știuca, șalăul, etc. 
 
4.2.2.  Apele de suprafaţă şi apele subterane 
Apele de suprafață.  
Apele de suprafaţă din raza or. Cahul şi împrejurimile acestuia sunt reprezentate de următoarele 
bazine acvatice: 

• rîul Prut; 
• rîuleţul Frumoasa; 
• rîuleţul Cotihana; 
• lacul cu apă dulce Frumoasa; 
• lacul Sărat; 
• 2 lacuri din s. Cotihana dintre care un lac este secat 

În or. Cahul principalul curent de apă este rîul Prut, care îşi are izvorul pe teritoriul Ucrainei pe 
versantul de sud-est a piscului Goverla. Prutul se revarsă în fluviul Dunărea cu 0,5 km la sud-est 
de s. Giurgiuleşti. Din punct de vedere geomorfologic or. Cahul este situat pe cursul inferior al 
rîul Prut unde lăţimea albiei variază de la 60-160 m, adâncimea 2-4 m, iar înălţimea malurilor 
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este între 2,5 - 3,5m. Pe o lungime semnificativă a cursului inferior în perioada viiturilor sunt 
inundate mai multe sectoarele ale luncii. Pentru protecţia terenurilor arabile din lunca inundabilă 
şi a localităţilor împotriva inundaţiilor, pe ambele maluri ale râului au fost construite baraje de 
protecţie cu înălţimea 4-6m.   

Principalele cauze ale inundării terenurilor arabile de-a lungul rîul Prut sunt:  

- starea tehnică a barajelor și necorespunderea barajelor existente cu capacitatea debitului de 
calcul;  

- distrugerea barajului din cauza meandrelor rîului Prut;  

- prezenţa construcţiilor locative şi  de producere în zona posibilelor inundaţii. 

 
Râul Prut, care curge la vest de oraș, este principala sursă de alimentare cu apă a locuitorilor 
orașului Cahul și a unor localități rurale adiacente. Apa râului este purificată şi transportată către 
consumatori de ÎM ”Apă-Canal” Cahul. Conform buletinelor lunare de analiză a apei potabile 
calitatea apei din rețeaua gestionată de Apă-Canal Cahul corespunde indicatorilor chimico-
bactereologici și fizici. 
Râul Frumoasa pe o lungime de 9 km divizează oraşul în doua părţi – nordică şi sudică. Atăt 
Frumoasa, cît și cursul de apă Cotihana cu lungimea 7,4 km traversează oraşul în direcţia est-
vest. Odinioară aceste râuleţe erau afluenţi ai rîului Prut, dar odată cu desecarea bălţilor din luncă 
– se varsă în sistemul de desecare a acestora.  
Suprafața totală a bazinelor acvatice în oraș constituie 37 ha. 
 
Principalele probleme legate de bazinele acvatice: 

• Aruncarea și scurgerea deșeurilor in bazinele acvatice 
• Insuficiența resurselor financiare pentru realizarea lucrărilor de amenajare și 

valorificare a potențialului zonelor naturale 
• Lipsa unei viziuni privind dezvoltarea acestor zone urbane 

Pentru îmbunătățirea situației și stabilirea viziunii privind amenajarea zonelor de agrement, 
inclusiv din preajma surselor de apă de suprafață,  primăria Cahul a elaborat Planul urbanistic al 
Zonei de odihnă şi agrement Cahul cu suprafaţă de 111 ha și capacitatea de peste 9000 clienţi.  
 
Apele subterane.  
În orașul Cahul se exploatează apele minerale curative şi nămolurile balneare, aceste resurse 
naturale fiind valorificate în cadrul sanatoriului ”Nufărul Alb”. La periferia de nord şi sud a 
oraşului se află zăcăminte de ape minerale. Rezervele estimate şi aprobate de Comisia de stat 
pentru rezervele acvatice în a. 2002, 2003 constituie 159 m3/zi. Apa minerală hidrocarbonatată 
este utilizată în scopuri potabile și curative.  Apa minerală este saturată cu atomi de hidrogen 
sulfurat, iod, brom și clorură de natriu, efectul fiind benefic pentru diferite categorii de boli. 
Astfel de ape minerale se găsesc și în zona Lacului Sărat. 
Conform Planului urbanistic al Zonei de odihnă şi agrement Cahul o importanţă deosebită pentru 
dezvoltarea turismului de sănătate o au proiectele de amenajare a Staţiunii „Lacul Sărat” 
(capacitatea 2000 clienţi) şi a Zonei sanatorial – balneare (capacitatea 3000 clienţi). Aceste 
Staţiuni pot deveni principala ofertă turistică a oraşului şi raionului Cahul pe piaţa turismului 
naţional şi european de tip balnear. 
În acest scop, încă din 2012 primăria Cahul a început implementarea proiectului ”Reabilitarea 
Zonei de odihnă și agrement ”Lacul Sărat” finanțat din resursele Fondului Național de 
Dezvoltare Regională. Proiectul este orientat spre crearea condițiilor de odihnă și tratament 
pentru doritori prin intermediul apelor minerale cu o compoziție benefică sănătății.  
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Sursele de apă potabilă 
Orașul Cahul se alimentează cu apă potabilă din rîul Prut. Debitul mediu multianual al r. Prut 
este de 110 m³/sec (înainte de vărsarea sa în Dunăre). Debitul minim este de 16 m³/sec, iar cel 
maxim – 800 m³/sec.  
 
Tabel  nr. 1.   Volumele de apă consumate de orașul Cahul în perioada 2009-2013 
  

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Volumul de apă consumat în scopuri menajere, mii 
m3/an (total facturat) 930 860 890 910 950 

2. Capacitatea surselor de apă potabilă, mii. m3/an 6350 6350 6350 6350 6350 

3. Gradul de acoperire a necesităţilor localităţii în apă 
potabilă, % 95,7 95,8 95,9 96,0 97,0 

4. Volumul de apă consumat în scopuri industriale, mil. 
m3/an 130 120 120 140 120 

Sursa: ÎM Apă-Canal Cahul 
 
Trendul consumului de apă se caracterizează prin creșterea lentă a volumului de apă consumată, 
gradul de acoperire a populației cu servicii fiind în creștere lentă și constituind circa 97%. După 
volumul apei furnizate în anul 2013 ÎM Apă-Canal Cahul se situiază în plan național pe locul V 
după întreprinderile: S.A Apă-Canal Chișinău  - 45270, 0 mii m3; ÎIS Acva Nord –Soroca – 
7546 mii m3; ÎM Regia Apă-Canal Bălți – 3681,2 mii m3; ÎM Apă-Canal Ungheni – 1329,2 mii 
m3. 
 
La moment sursele de alimentare cu apă sunt în stare bună. Periodic, însă, pot apărea probleme 
de genul poluării masive cu substanțe chimice a rîului (ex: ”petele” pe apă), care duc la sistarea 
captării apei pînă la dispariția pericolului.  
Printre problemele legate de  asigurarea calităţii necesare a apei potabile pentru localitate pot fi 
menționate:  

• dependența rezervelor de apă de schimbările climaterice (secete…) 
• apele destul de tulburi în rîul Prut în perioada primăvară-toamnă și necesitatea utilizării 

unei cantități mai mari de reagenți chimici pentru a asigura calitatea apei conform 
normativelor; 

Cea mai mare provocare pentru asigurarea cu apă potabilă a populației orașului Cahul rămîne a 
fi starea precară a staţiei de tratare a apei potabile și necesitatea modernizării acesteia. 
În plan de îmbunătățăire a calităţii apei livrate locuitorilor localităţii este necesar ca în următorii 
ani  să fie modernizată și reparată stația de tratare a apei potabile și să fie reabilitate rețelele de 
alimentare cu apă. 
 
 
4.2.3.  Clima şi aerul 
 
Clima în orașul Cahul este temperat-continentală cu influențe venite dinspre Marea Neagră și 
zona mediteraneeană, de unde vine aer cald, cu umiditate insuficientă. Temperatura medie anuală 
este de +11°C, izotermele fiind în luna ianuarie -3° C (cu unele excepții) şi în luna iulie +22° C. 
Orașul este situat în cea mai caldă şi aridă zonă din Republica Moldova,  în care temperaturile 
zilnice sunt cu 2-3 grade mai ridicate decât în celelalte regiuni.  
Volumul anual de precipitaţii atmosferice conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat este, 
de asemenea, mai mic decît în celelalte regiuni, frecvent avînd loc secete. 
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Tabelul nr. 2. Volumul precipitațiilor anuale 

Sursa: Serviciul Hidrometeorologic de Stat 
  
Cantitatea medie de precipitații este de 595 mm comprativ cu 844,25 înregistrată pentru 
municipiul Chișinău. Vara e lungă şi călduroasă. In mediu sunt înregistrate  2350 ore de lumină 
pe an. Viteza medie anuală a vântului este de 3,7 m/s.  
În ultimii ani a sporit frecvența ploilor cu grindină, a secetelor  și a inundațiilor. Schimbările 
climaterice duc la pierderi în masă a culturilor agricole, aceasta constituind o provocare destul de 
mare. 
Pentru a preveni și estompa problemele cauzate de factorii climaterici nefavorabili este necesar 
ca în următorii ani să fie reabilitate sistemele și utilajele antigrindină, cît și construcția sistemelor 
de irigație. 
 
4.2.4.  Solurile şi subsolurile. 
 
Suprafaţa teritoriului oraşului în limitele hotarului existent constituie 1354,92 ha, la 01.01.2014 
total capitalul funciar constituia 3415 ha. 
Conform datelor primăriei Cahul 1437,77 ha (42%) sunt terenuri care pot fi utilizate în scopuri 
agricole, iar 1977,23 (58 %) sunt terenuri neagricole, acestea fiind clasificate astel: 

• Terenul orașului și s. Cotihana destinat construcției caselor de locuit, clădirilor de menire 
social-culturală, altor construcții și amenajări, utilizării publice – 890,72 ha 

• Terenurile destinate industriei, transportului, telecomunicațiiloe și altor destinații 
speciale – 312,72 ha 

• Terenurile destinate protecției naturii, ocrotirii sănătății, activității recreative, terenurile 
de valoare istorico-culturală, terenurile zonelor subterane și ale zonelor verzi – 21,57 ha 

• Terenurile fondului silvic – 438,12 ha 
• Terenurile fondului apelor – 37,38 ha 
• Terenurile fondului de rezervă – 279,96 ha 

Conform datelor primăriei Cahul în majoritatea lor (98%) solurile sunt reprezentate de 
ciornoziomuri carbonatice, iar în lunca râului Prut - de soluri sărăturoase şi mlăştinoase de luncă. 
Nota medie de bonitate a terenurilor arabile constituie 59 puncte.  
 
Procesele de degradare a solurilor în urma exploatărilor agricole excesive, neexecutarea 
măsurilor de protecţie a solurilor duc la pierderile capacităţilor productive, îndeosebi prin 
eroziune.  
Conform datelor primăriei Cahul eroziunea cuprinde 808 ha sau 56,6% din suprafeţele agricole, 
inclusiv erodate: slab – 423 ha (29,6%), moderat – 255 ha (17,9%), puternic – 130 ha (9,1%). 
 
Pentru a îmbunătăți situația și a spori gradul de utilizare al solurilor în calitate de capital natural 
este necesar să extindem suprafețele sădite cu copaci în zona terenurilor erozionate unde sunt 
rîpi și alunecări de teren. 
 
 
 
 

Cantitatea de precipitatii dupa luni, statia meteorologica si ani 
 

Cantitatea anuala 2010 2011 2012 2013 Media 
Chișinău 734 428 522 531 844,25 
Briceni 960 439 552 639 647,5 
Cahul 699 371 595 716 595,25 
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4.3. PLANIFICAREA SPAŢIILOR LOCALITĂŢII 
 

4.3.1.   Dezvoltarea urbanistică 
 Situația privind intravilanul şi suprafeţele diferitor tipuri de terenuri din localitate în ultimii 5 ani 
sunt reflectate în tabelul alăturat. 
 
Tabel nr. 3. Intravilanul şi suprafeţele diferitor tipuri de terenuri din orașul Cahul 
                                         în perioada 2009-2013  
 

Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 
Intravilan total, inclusiv: 34.15 34.15 34.15 34.15 34.15 

Terenuri ocupate cu clădiri publice şi admin., km2 7.4 7.4 7.4 7.46 7.46 
Terenuri ocupate cu fondul locativ, km2 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 
Spaţii verzi (parcuri şi scuaruri) , km2 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 
Terenuri ocupate de reţeaua de străzi şi drumuri, km2 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 
Terenuri ocupate de obiecte industriale, km2 2.16 2.16 2.16 2.28 2.28 
Terenuri cu destinaţie agricolă, km2 14.33 14.33 14.33 14.32 14.32 
Fondului silvic, km2 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 
Terenuri destinate fondului apelor, km2 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 
Alte terenuri 3.17 3.17 3.17 3.0 3.0 

Sursa:  primăria  orașului Cahul, serviciul cadastral 
 
În ultimii 5 ani intravilanul orașului Cahul a rămas neschimbat față de situația anului 2009. 
Indicatorii ce reflectă suprafața terenurilor ocupate cu fond locativ, spații verzi și scuaruri, rețele 
de străzi și drumuri, fond silvic și terenuri destinate fondului apelor vorbesc despre o situație de 
stagnare. În același timp, scade lent suprafața terenurilor ocupate cu obiecte industriale din motiv 
are loc procesul de schimbare a destinației obiectelor industriale prin trecerea lor în obiecte 
comerciale sau sociale. 
 
Analiza indicatorilor oferiți de serviciul arhitectură a primăriei Cahul cu referire la dinamica 
construcției clădirilor noi şi reconstrucțiilor din ultimii 5 ani ne permite să concluzionăm că pe 
teritoriul orașului Cahul în această perioadă nu au fost construite clădiri publice noi 
(administrative, grădinițe, școli, spitale etc), dar o mare parte a acestora au fost reconstruite. E 
vorba de: Judecătoria Cahul, Curtea de Apel Cahul, primăria Cahul, Consiliul Raional Cahul, 
Stația de transfuzie a sîngelui, Oficiul Cadastral Teritorial, secția chirurgie din cadrul Spitalului 
Raional Cahul, fiind reconstruite și mai multe instituţii de învăţîmînt.  
În ultimii 4-5 ani au fost reconstruite cazangeriile din instituțiile preșcolare (7 unități) și școli 
primare (3 unități) fiind create cazangerii autonome. Procesul de încadrare în încăperi a 
cazangeriilor continuă la instituțiile educaționale preuniversitare.  
 
Fondul locativ se extinde prin intermediul construcției caselor de locuit și a blocurilor 
multietajate. În perioada 2009-2013 pe teritoriul orașului au fost construite 125 case pe pămînt, 
trendul fiind unul descendent (în anul 2009 au fost construite 40 case, 2010 - 33 case, 2011 - 29 
case, 2012 - 15 case și 2013 - 8 case), respectiv și volumele de investiții în construcția caselor de 
locuit sunt în scădere (de la 11,569 mln lei în anul 2009 la 4,606 mln lei în 2013). În această 
perioadă au fost eliberate autorizații pentru construcția a 160 case de locuit cu o valoare medie de 
505 000 lei pentru construcția fiecărei case, respectiv celelalte case sunt încă în construcție. 
 
Cît privește construcția și darea în exploatare a blocurilor multietajate de locuit tendința este una 
stabilă, în fiecare an fiind date în exploatare cîte 2 clădiri noi, total 10 blocuri de locuit (din ele 9 
blocuri construite, iar 1- prin reconstrucție). 
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Tabel nr. 4.           Indicatorii privind dezvoltarea fondului locativ  
                                (prin construcție sau renovare) în perioada 2009-2013 
 
Nr.  
d/o 

Denumirea companiei Tip 
Construcție/ 
reconstrucție 

Nr. unități Volum de 
investiții 
(mln. lei)  

Nr. de 
apartamente  

1. SRL Carfacom construcție  2 8 30 
2. SRL Carfaghen construcție  1 6,5 12 
3. 

 
Buia Mihail, persoană 
fizică 

Construcție 1 5 20 

4. SRL Banicole Construcție 1 6,25 16 
5. ÎI Pruteanu Construcție 2 9 12 
6. ÎI Ovcearov Construcție 1 4,5 12 
7. ÎI Maximenco reconstrucție 1 2 24 
8. SRL M&B construcție  1 2,5 9 
 Total   43,75 135 
 

Volumul de investiții particulare alocate pentru dezvoltarea fondului locativ al orașului Cahul 
prin construcția/reconstrucția blocurilor de locuit în ultimii 5 ani a fost de circa 44 mln lei. În 
acest sens, a fost creat spațiu locativ și condiții pentru 135 familii din oraș prin darea în 
exploatare a clădirilor cu un total de 135 apartamente. 

 
Vorbind despre construcția/reconstrucția clădirilor utilizate în business identificăm tendința de 
creștere a numărului de oficii prin reutilarea apartamentelor (anual în medie cîte 4-5 oficii noi) și 
construcția/ reconstrucția clădirilor cu destinație comercială. În ultimii 5 ani au fost date în 
exploatare 62 obiecte comerciale noi cu un volum de investiții particulare de peste 80 mil. lei. 
Au fost construite 16 clădiri pentru prestări servicii, inclusiv două oficii medicale particulare 
pentru prestarea serviciilor medicale în sectoarele orașului Cahul, cîteva centre stomatologice. 
Clădiri cu destinație indutrială nu se contruiesc. Agenții economici locali fac investiții în 
renovarea obiectelor industriale mari, care la moment sunt destul de deteriorate, schimbînd 
destinația acestora. 
 
Conform celor descrise mai sus putem concluziona că ponderea cea mai mare a investițiilor în 
domeniul dezvoltării urbanistice revine sectorului privat cu 55%, volumul resurselor publice este 
de 24%, a resurselor mixte fără participare străină este de 15% și a întreprinderilor cu capital 
străin este de 6% și această tendință este stabilă pe parcursul ultimilor ani. 
 
Principalele probleme care afectează dezvoltarea urbanistică a localității sunt: 

• Relieful accidentat (abrupt), care crează probleme în construcția drumurilor, rețelelor de 
infrastructură, amenajarea construcțiilor particulare, acumularea, direcționarea și 
evacuarea apelor pluviale, toate acestea influientînd și volumul investițiilor necesare 
pentru astfel de tipuri de lucrări; 

• Amplasarea localității în zonă seismică, care impune niște condiții suplimentare la 
construcții prin luarea în calcul a gradului de rezistență a obiectelor construite și 
consolidarea construcțiilor existente, acțiuni care solicită investiții suplimentare; 

• Tot orașul Cahul este așezat pe soluri tasabile de gradul II. Acest lucru trebuie luat în 
calcul la construcția fundațiilor clădirilor prin aplicarea unor măsuri suplimentare de 
protecție. 

• Una din disfuncţionalităţi se referă şi divizarea teritoriului oraşului de albia, în mare 
parte neamenajată, a râului Frumoasa, condiţiile geomorfologice nefavorabile 
(alunecări de teren, subinundaţii, inundaţii etc.). Toate acestea complică procesul de 
modernizare a oraşului. 
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• Structura constituită a reţelei de străzi şi drumuri, organizarea circulaţiei transportului 
crează impedimente în asigurarea legăturii între sectoarele oraşului, dificultăţi în 
asigurarea securiţăţii la trafic, agravarea situaţiei ecologice. Circulaţia îngreunată a 
transportului se evidenţiată în raionul central a oraşilui. 

 
În perioada dată pe teritoriul orașului au fost atrase investiții pentru lucrări de reconstrucție și 
renovare. În anul 2014 a început reabilitarea și modernizarea drumului de importanță regională – 
str. Spirin din or. Cahul în baza unui proiect finanțat din Fondul Național de Dezvoltare 
Regională. În urma proiectului va fi reabilitat drumul pe o suprafață de 2,2 km, tot pe această 
suprafață va fi restabilit sistemul de evacuare a apelor pluviale, fiind asigurată și coneziunea la 
străzile laterale. 
Printr-un proiect finanțat de Fundația-Est Europeană pe teritoriul școlii speciale-internat Cahul a 
construit un bloc nou cu 8 apartamente sociale pentru tinerii orfani din orașul Cahul, fiind create 
condiții de viață pentru categoria cea mai vulnerabilă a tinerilor din oraș.  
 

4.3.2.    Descrierea topografică  
Orașul Cahul are un Plan Urbanistic General elaborat de INCP ''Urbanproiect'' în anul 2012, dar 
neaprobat la moment de Consiliul Orășenesc Cahul. Proiectul PUG este elaborat în baza 
structurii de sistematizare a oraşului constituită istoric, ţinând cont de deciziile de proiect 
stipulate în Planul urbanistic general elaborat în anul 1984. Proiectul PUG prevede modernizarea 
continuă a principiilor zonificării funcţionale, în special, crearea sistemului diferenţiat a centrelor 
civice în raioanele şi formaţiunile locuibile. Aceasta va avea drept consecinţă, eliberarea  
considerabilă a nucleului central al urbei şi de a apropia obiectivele sectorului prestări servicii 
către teritoriile locuibile şi locurile de muncă. Este în proces de elaborare proiectul planului 
urbanistic al s. Cotihana. 

Tabel nr. 5. Bilanțul teritoriului orașului Cahul 

Nr. Zona funcţională S, ha 
1 Zona centrală şi alte funcţii de interes public 76,7 

2 Zona cu blocuri locative multietajate cu apartamente colective şi alte funcţiuni  
complementare 63,5 

3 Zona de locuinţe individuale 500,6 
4 Zona unităţi industriale 198,9 
5 Zona de gospodărie comunală, cimitire 47,18 
6 Zona specială 31.0 
7 Teritoriul sanatoriului 22.0 
8 Zona de parcuri, agrement şi sport 28,8 
9 Terenurile fondului silvic de stat 60 
10 Zona terenuri de rezervă. 154,6 
11 Căi de comunicaţie şi transport 87,8 
12 Calea ferată 30,7 
13 Terenuri suprafeţe acvatice 9,2 
14 Alte terenuri 43,64 
 Total teritoriu intravilan 1354,92 
 Teritoriu extravilan referitor la localitate  
 inclusiv: - zona centrală şi alte funcţii de interes public 8,8. 

 - zona cu blocuri locative multietajate cu apartamente colective şi alte 
   funcţii complementare 7,8 

 - zona de locuinţe individuale 10,9 
 - zona unităţi industriale 32,3 
 - zona de gospodărie comunală 17,4 
 - zona specială 1,0 
 Total teritoriu 1433,12 

Sursa: PUG al orașului Cahul elaborat în anul 2012 
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Astfel teritoriul orașului Cahul este distribuit în 14 zone funcționale în intravilan și 6 zone 
în extravilan.  

 
Scurtă caracteristică a zonelor locative și zonei industriale a orașului 
Conform Planului Urbanistic General zona locativă a oraşului (componenta 2-3 din 

bilanțul orașului) este divizată în 10 microraioane (sectoare), care sunt caracterizate prin  
următoarele aspecte: 

1. Raionul Central - Ansamblul de locuinţe al acestui sector a stat la baza formării 
oraşului. Cea mai mare parte a construcţiilor este prezentată de clădiri multietajate cu 4-5 nivele, 
63,6% din suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ a acestui sector. Cea mai mică parte o 
constituie clădirile cu 2-3 nivele – 2,6%. În acest sector sunt amplasate obiectele de menire 
socială, culturală şi administrativă. Suprafaţa totală a fondului locativ constituie – 97,9 mii m2. 

2. Raionul Nr.2 – suprafaţa totală a fondului locativ – 212,5 mii m2, este prezentată prin 
construcţii cu case individuale cu lot pe lângă casă, ce constituie 43,4% din suprafaţa totală a 
teritoriului fondului locativ a acestui sector. Cartierele cu clădiri multietajate sunt prezentate prin 
blocuri cu 4-5 nivele cu suprafaţa totală 67mii m2 , blocuri >5nivele 50,1mii m2 şi cladiri cu 2-3 
nivele 3,1mii m2. 

3. Raionul Spirin – amplasat în partea de Est a oraşului, cu suprafaţă totală –60,8 mii m2, 
o mare parte construit cu case multietajate cu 4-5 nivele, un număr mai mic - case individuale cu 
lot pe lângă casă. În acest sector de asemenea sunt amplasate obiectele de menire socială şi 
culturală dar cea mai mare parte o constituie zona industrială. 

4. Raionul Valincea – prezintă o construcţie regulată, amplasat în partea de nord-est a 
oraşului, suprafaţa totală constituie – 48,4 mii m2, doar locuinţe individuale cu lot pe lângă casă. 

5. Raionul Focşa – Suprafaţa totală constituie – 58,1 mii m2 şi prezintă o construcţie 
regulată, incluzând locuinţe individuale cu lot pe lângă casă şi o mica parte blocurilor 
multietajate cu 4-5 nivele, 9% din suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ a acestui sector. 

6. Raionul Nr.6 – prezintă o construcţie neregulată, amplasat în partea de vest a oraşului, 
suprafaţa totală constituie – 33,9 mii m2  - locuinţe individuale cu lot pe lângă casă. 

7. Raionul Nr.7 - amplasat în partea de Sud-Vest a oraşului, suprafaţa totală constituie – 
21,6 mii m2  - locuinţe individuale cu lot pe lângă casă. Cea mai mare parte o constituie zona 
industrială. 

8. Raionul Lipovanca - suprafaţa totală a fondului locativ constituie – 91,1 mii m2, este 
prezentată prin construcţii cu case individuale cu lot pe lângă casă, ce constituie 53,6% din 
suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ a acestui sector. Cartierele cu clădiri multietajate 
sunt prezentate prin blocuri cu 4-5 nivele cu suprafaţa totală 34mii m2  şi cladiri cu 2-3 nivele 
8,3mii m2. În acest sector de asemenea sunt amplasate obiectele de menire socială, culturală şi 
administrativă şi zona industrială.  

9. Raionul Lapaevca - suprafaţa totală a fondului locativ constituie – 117,3 mii m2, 68,3% 
din suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ a acestui sector o constituie clădirile 
multietajate. Cartierele cu clădiri multietajate sunt prezentate prin blocuri cu 4-5 nivele cu 
suprafaţa totală 33,7mii m2 , blocuri >5nivele 37,1mii m2 şi clădiri cu 2-3 nivele 9,3mii m2. Un 
număr mai mic 31,7% din suprafaţa totală a teritoriului fondului locativ a acestui sector o 
constituie - case individuale cu lot pe lângă casă. În acest sector de asemenea sunt amplasate 
obiectele de menire socială, culturală şi zona industrială.  

10. Raionul Nr. 10 - amplasat în partea de est a oraşului, suprafaţa totală constituie – 8,5 
mii m2 şi prezintă o construcţie neregulată, incluzând clădiri cu 2-3 nivele 7,4mii m2 şi locuinţe 
individuale cu lot pe lângă casă 1,1mii m2.  
 Zona industrială  a orașului Cahul (componenta IV) este constituită din 4 sub-zone:  
- Zona industrială „Sud”; 
- Zona industrială „Nord-Est”; 
- Zona industrială „Nord-Vest”; 
- Zona industrială “Sectorul urban”. 
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Zona industrială „Sectorul urban”.  
Teritoriul compact al acestei zone este situat în partea de centru a oraşului în preajma străzilor 
existente: Mihai Şolohov; str. Ştefan cel Mare; str. Ion Vodă cel Cumpli; Prospectul Republicii; 
str. Mihai Viteazul. Suprafaţa totală ocupată de întreprinderi constituie 23,80 ha. 
 
Zona industrială „Sud”. 
 Zona menţionată este amplasată la Sud de zona „Sud” în perimetrul străzilor: Dragoş Vodă; 
Griveţei şi Dunarii şi cuprinde o suprafaţa de 98,32 ha. 
 
Zona industrială „Nord-Est.  
Aceasta zona industrială este amplasată în preajma străzilor: Ştefan cel Mare; Ivan Spirin şi str. 
Izvoarelor în partea de Nord-Est a oraşului. Suprafaţa  totală a întreprinderilor existente 
constituie circa 23,54 ha. 
 
Zona industrială „Nord-Vest”. 
 Întreprinderile acestei zone industriale sunt amplasate de-a lungul străzii: Şoseaua Sheia şi  se 
află în grupe mici pe o suprafaţa totală de 27,42 ha. Suprafaţa aproximativă a zonei industriale 
este de 198,9 ha şi ponderea acesteia în intravilan este de 14,7%. 

4.4.   MEDIUL SOCIAL-CULTURAL 

4.4.1.  Demografia, procesul migraţionist, incidenţa factorului sărăciei 
La 01 ianuarie 2014 în orașul Cahul a fost înregistrat un efectiv al populaţiei stabile de cca 39,8 
mii locuitori, care constituie 2,7% din numărul total al populaţiei urbane al republicii.  
Poziționarea orașului Cahul după efectivul populației poate fi vizualizată în tabelul alăturat: 
              
Tabelul nr. 6.  Rating-ul oraşelor din regiunea de sud  

și alte orașe din Republica Moldova după efectivul populaţiei3 
 

Rating Oraşe 2009 2010 2011 2012 2013 
1 Mun. Chișinău 785,6 786,3 789,5 794,8 800,6 
2 Or. Bălți 143,2 143,3 144,0 144,3 144,8 
3 Or.Cahul 39,4 39,4 39,7 39,8 39,8 
4 Or. Ungheni 37,9 38,0 38,1 38,1 38,2 
5 Or. Soroca 37,2 37,2 37,4 37,5    37,7 
6 Or. Orhei 33,2 33,3 33,5 33,5 33,5 
7 Or. Comrat 25,0 25,0 25,3 25,6 25,7 
8 Or. Cimișlia 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2 
9 Or. Leova 10,9 10,9 10,9 10,9 10,8 

 
Orașul Cahul este cel mai mare oraș din regiunea de sud a republicii Moldova și unul dintre cele 
mai mari din țară (după capitala țării și municipiul Bălți fără a lua în calcul localitățile din  
stînga Nistrului).  La 01.01.2014 populația orașului constituie 31,76 % din populația raionului  
Cahul. 
   
Tabel nr. 7.  Principalii indicatori demografi ai or. Cahul4 
 

Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 
Populaţia stabilă din localitate 39400 39400 39700 39800 39800 
Populația prezentă din localitate 36800 35500 35800 35800 36000 

                                                 
3http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02%20POP/POP01/POP01.asp 
4 http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02%20POP/POP01/POP01.asp 
 

http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02%20POP/POP01/POP01.asp
http://statbank.statistica.md/pxweb/Database/RO/02%20POP/POP01/POP01.asp
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Numărul nou-născuţilor 323 364 325 355 367 
Numărul decedaţilor 322 358 315 288 323 
Sporul natural al populaţiei +1 +6 +10 +67 +44 
Rata de natalitate 7,96 8,55 3,9 8,91 9,22 
Rata de mortalitate 8,02 8,81 4,11 31,38 31,56 
 
 Analiza principalilor indicatori ai populației stabile din localitate pe perioada 2009-2013 
semnifică o creștere lentă de 1% (400 persoane) a numărului populației urbane, acest fapt fiind și 
un rezultat al sporului natural pozitiv. În ultimii 5 ani rata de natalitate a crecut cu 1,26 și trendul 
ultimilor ani ne demonstrează o creștere continuă a acestui indicator. Din punct de vedere al 
structurii pe sexe, 46,5% din populația urbei sunt de sex masculin și 53,5% din sex feminin 
Coeficientul imbatrinirii populatiei or. Cahul la inceputul anului 2014 este de 14,8 (sau 148 
bătrîni în vîrstă de 60 ani şi peste - la 1000 locuitori), astfel la bărbați aceasta constituie 12,3 și la 
femei este 16,9. Din perspectiva structurii pe vârste, se remarcă ponderea foarte ridicată a 
populației adulte, apte de muncă (71,6% din total), astfel  pe fondul migrației externe și a 
scăderii comparative a ratei natalității, fenomenul îmbătrânirii demografice este tot mai 
pronunțat, numărul vârstnicilor fiind cu 8,8% mai ridicat decât al tinerilor. 
 
Prezintă interes și coraportul populației stabile și prezente reflectate în graficul alăturat. 

  Graficul 1. 

 
 
Trebuie de menționat că acestea sunt estimări ale Biroului de Statistică, care nu surprind întregul 
proces migrațional, urmând ca date mai exacte să fie oferite de recensământul din anul 2014. 
Numărul persoanelor plecate pe termen scurt și lung nu este cunoscut cu exactitate, până la 
publicarea rezultatelor finale ale recensământului din 2014. Conform datelor Agenției pentru 
Ocuparea Forței de Muncă Cahul, circa 9.000 de persoane din oraș lucrează în străinătate, dintre 
care peste jumătate în Rusia, iar restul în țările din Europa de Vest. 
 
În concluzie putem menționa, că situația privind populația urbană stabilă în orașul Cahul începe 
să se redreseze și să înregsitreze o creștere lentă, după ce în perioada anilor 2002-2007 populația 
orașului a scăzut  de la 41200 locuitori la 39000. 
 
Principalele probleme demografice ale orașului Cahul sunt o reflectare a situației din 
Republica Moldova și se exprimă prin: 

• intensificarea proceselor migraţioniste a populaţiei în ultima decadă cauzată de şomaj,  
• condiţii de abitaţie nesatisfăcătoare ale unor grupuri marginalizate ale populaţiei din 

cauza veniturilor modeste care nu asigură nivelul minim de trai;  
• schimbările în structura pe vârste ale populaţiei, sporirea cotei populaţiei peste vârsta  
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aptă de muncă şi reducerea cotei populaţiei până la vârsta aptă de muncă; 
 

Toate problemele enunțate pentru orașul Cahul reprezintă provocări strategice, deoarece au un  
impact pe termen lung asupra vieții orașului. 

 

4.4.2.  Ocuparea populaţiei în cîmpul muncii 
Conform datelor Agenției de Ocupare Forței de Muncă, sunt înregistrați circa 2.500 de șomeri, 
dintre care peste o treime au sub 30 de ani, șomajul în rândul tinerilor fiind o mare problemă la 
nivel local, ceea ce a accentuat migrația externă a forței de muncă. 

 

4.4.3.  Viaţa asociativă 
Conform datelor disponibile pe teritoriul orașului Cahul au fost create peste 200 asociații 
obștești. Din ele circa 1/5 sunt asociații active care participă în viața comunității, sprijinind 
grupurile de beneficiari și acționînd pentru realizarea scopurilor și misiunii propuse. Domeniile 
de activitate sunt diferite, dar în tabloul asociativ al orașului predomină ONG din domeniul 
social. Acestea activează pe segmentul de dezvoltare locală, sprijinirea grupurilor dezavantajate 
și sărace, promovează drepturile persoanelor cu dezabilități, asociații de instruire și consultanță 
în domeniul afacerilor, activează asociații în instituțiile educaționale, care au ca scop asigurarea 
durabilității instituțiilor, asociații de tineret, în domeniul APL ș.a. Sunt înregistrate și asociații 
care sprijină dezvoltarea sectorului economic al orașului – Centrul de business Cahul, asociații 
pentru femeile de afaceri, asociații de antreprenori, Rotary Club… 
ONG-urile din Cahul au contribuit la atragerea diverselor proiecte și crearea unor obiective și 
structuri specializate pe domenii printre care: Centrul de informare europeană ”Pro-Europa”, 
InfoMedia Centru, Centrul pentru Copiii străzii, Centrul pentru sprijinirea persoanelor cu 
HIV/SIDA ”Speranța”, Centrul Maternal Cahul ș.a. Unele structuri și asociații locale au 
programe de regrantare, oferind resurse financiare pe bază de competiție. Aici pot fi 
nominalizate Fundația Comunitară de Dezvoltare Durabilă Cahul, Centrul Regional CONTACT-
Cahul ș.a. Toate ONG active dezvoltă proiecte locale, regionale și chiar cu impact național, însă 
numărul acestora și volumul investițiilor atrase  nu poate fi estimat din cauza lipsei unor 
informații consolidate pe domeniul asociativ. 
Cea mai mare problemă a ONG-urilor este dependența activităților de resursele externe și 
imposibilitatea asigurării durabilității unor structuri și centre locale create. Deseori și autoritățile 
publice locale sunt în imposibilitatea de a lua în gestiune toate structurile create și a le asigura 
menținerea și continuitatea activităților. 
 

4.4.4.  Cultura 
Viaţa culturală din or. Cahul este susţinută şi organizată de următoarele instituţii: 
 Palatul de cultură orășenesc  
 Teatrul Republican-Muzical Dramatic ”B.P.Hasdeu” 
 Muzeul Cahul 
 5 biblioteci publice  
 3 instituții extrașcolare (Centrul de Creație a copiilor ”Miorița”, şcoală de arte plastice și 

școală de arte ”M.Cibotari”) 
 7 cluburi și cercuri pe interese pentru copii 
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Palatul de cultură orășenesc Cahul a fost dat în exploatare în anul 1984, fiind amplasat în zona 
centrală a orașului. În incinta palatului funcționează biblioteca publică cu săli de lectură, aici își 
desfășoară activitatea grupurile de dans ”Iuventa”, ”Bobocelul”, Nufărul”, cercul teatral ”Masca” 
și din anul 2014 în incinta palatului a fost transferată activitatea Centrului de Creație a Copiilor 
”Miorița”. Astfel, palatul orășenesc de cultură constituie nucleul vieții culturale cahulene. 
Edificul palatului este într-o stare satisfăcătoare, cea mai mare problemă rămînînd a fi lipsa 
sistemului de încălzire, inclusiv lipsa încălzirii în sala mare a palatului. 
 
Teatrul Republican Muzical-Dramatic din Cahul a fost fondat în anul 1987 prin ordinul 
ministrului Culturii al RSS Moldoveneşti  pentru implementarea şi dezvoltarea ideii de teatru 
într-un spaţiu în care nu există tradiţii scenice. Numărul de piese teatrale jucate este în continuă 
creștere, dacă în anul 2009 au fost jucate 84 piese, atunci în anul 2013 numărul acestora a fost de 
183. Cea mai mare problemă a teatrului din Cahul sunt condițiile neadecvate în care se 
desfășoară activitatea acestei instituții. Teatrul activează într-o clădire adaptată și 
necorespunzătoare necesităților unui astfel de edificiu. Sediul de bază în urma calamităților 
naturale a fost avariat și conform gradului de uzură estimat nu mai poate fi reabilitat. Pentru 
construcția unui nou edificiu al teatrului din Cahul a fost elaborat proiectul arhitectural și 
Guvernul României a alocat în octombrie 2014 suma de 800.000 E. 
 
Muzeul din Cahul a fost fondat în anul 1958 și astăzi posedă peste 16 mii de exponate de o 
incontestabilă valoare artistică şi patrimonială, provenite din activitatea de cercetare, achiziţii şi 
donaţii. Edificiul muzeului este clădirea, unde în perioada interbelică а activat tribunalul 
judeţean şi apoi primăria orăşenească. Fondurile muzeului se constituie dintr-o bogată colecţie de 
arme albe şi de foc, de arheologie şi numismatică, de carte veche şi documente. Un loc distinct o 
constituie colecţia etnografică, care însumează elemente din portul popular, covoare şi alte 
ţesături. Numărul mediu anual de vizitatori ai muzeului din ultimii 3 ani este de circa 3300  
persoane. Muzeul din Cahul colaborează eficient cu muzee din țară și din zona transfrontalieră, 
participînd la implementarea acțiunilor și proiectelor în parteneriat. 
Pe teritoriul orașului Cahul activează și 5 biblioteci publice care pun la dispoziția cititorilor un 
fond total de carte de 139.241 unități. Bibliotecile sunt amenajate cu săli de lectură. Au fost 
deschise și cluburi și cercuri de interese pentru copii: 5 cercuri de dansuri, 1 cerc dramatic și un 
cerc de pictură. Cea mai mare parte a cluburilor și cercurilor pe interese își desfășoară activitatea 
în Palatul de cultură orășenesc renovat în anul… în cadrul unui proiect al Fondului de Investiții 
Sociale din Moldova.  
Actualmente în oraş funcţionează și 3 instituții extrașcolare - Centrul de creaţie a copiilor 
”Miorița”, şcoala de arte ”M. Ciborati” şi şcoala de arte plastice. De facto, instituţiile sunt 
frecventate de 925 copii. Numărul personalului angajat constituie 73 persoane, inclusiv 47 cadre 
didactice. Datele iniţiale a instituţiilor extraşcolare sunt expuse  în tabelul alăturat: 

 
Tabelul nr. 8.  Instituţiile extraşcolare din oraşul Cahul la 01.01.2014 

 

Nr.  
o/d Denumirea Adresa Capacitatea  

(copii) 
Angajaţi 
(pers.) 

Inclusiv 
cadre 

didactice 
1 2 3   5 6 7 

1 Şc. de arte ”M. 
Cibotari” 

Str. B. P. Haşdeu, 
10 245 30 22 

2 Şc. de arte plastice Str. Şt. cel Mare, 5 190 10 7 

3 Centrul de creaţie 
”Miorița” Bd. Victoriei 18 590 27 19 

Total  1025 67 48 
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Anual în oraș se organizează circa 200 evenimente culturale, inițiate de APL și diverse instituții 
și structuri de pe teritoriul urbei. În cadrul evenimentelor culturale sunt antrenate ansamblurile 
locale de muzică și dans. 

• Ansamblul profesionist de muzică și dans ”Izvorașul” născut în 1954 a devenit prin 
autenticitatea sa o adevărată ”școală de folclor”. Ansamblul cahulean este laureat a 
multor festivaluri folclorice naționale și internaționale|; 

• Ansamblul model de dans modern ”Iuventa” creat în anul 1994 în scurt timp a devenit 
un factor activ de educație estetică a copiilor și tinerilor. Este un ansamblu care și-a făcut 
”un nume” prin participarea la evenimente și concursuri de dansuri din țară și din afara 
ei; 

• Ansamblul model de muzică și dans popular ”Nufărul” a fost fondat în anul 1996, 
membrii ansamblului fiind copii cu vîrsta 6-13 ani. Munca și talentul acestora este, de 
asemenea, recunoscut la nivel național și internațional; 

• Ansamblul model de dansuri populare și moderne pentru copii ”Bobocelul” a fost creat 
în 1998. Ansamblul a participat la festivaluri și concursuri republicane și internaționale, 
reprezentînd cu succes Republica Moldova. 

 

Orașul Cahul găzduiește multe evenimente culturale. Cele mai importante sunt Festivalul 
Internațional de Muzică Folclorică "Nufărul Alb" care are loc la fiecare doi ani, Festivalul 
Internațional de Dans Popular pentru copii "Bobocel"; Festivalul de Muzică Pop "Cântecele 
tinereții noastre",  Festivalul de obiceiuri și tradiții de iarnă "Florile Dalbe" și Festivalul „Faces 
of Friends".  
Cu privire la volumul de resurse alocat anual pentru dezvoltarea culturii în orașul Cahul se poate 
de menționat, că este în creștere. 

 
Tabel nr. 9. Volumul de resurse alocat anual pentru promovarea şi dezvoltarea culturii  
                                          în  localitate, în mii lei  
 
Anul  2009 2010 2011 2012 2013 
Suma 2130,5 2143,6 4390,0 2345,6 2755,0 
 
Relevant pentru domeniul cultural al orașului Cahul este și faptul, că în cadrul Colegiului 
Industrial-Pedagogic din Cahul există specialitatea ”arte” și anual circa 20 tineri absolvesc 
această specialitate.  
Pentru promovarea culturii în regiunea de sud a republicii Moldova în anul 2014 asociația ”Pro-
Cultura Sud” cu suportul financiar al Institutului Cultural Romîn a început editarea revistei de 
cultură ”Cahulul literar și artistic”, care își propune să devină un factor important în dezvoltarea 
culturii orașului și regiunii de sud. 
 
 

4.4.5.  Sportul 
Activitatea sportivă din or. Cahul este susţinută şi promovată de următoarele instituţii şi 
organizaţii: 

primaria Cahul  
Şcoala Sportivă Nr. 1, 
Şcoala Sportivă Nr. 2, 
2 stadioane 
Cluburi și Asociaţii sportive. 
 

Tabel nr. 9. Principalii indicatori care reflectă activitatea sportivă a orașului Cahul 
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N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Numărul sălilor de sport 12 12 10 10 12 

2. Numărul de locuitori din localitate care revine la o sală 
sportivă 3000 3000 3600 3600 3000 

3. Numărul secţiilor de sport, inclusiv:      
 Fotbal 12 12 12 12 12 
 Volei 9 9 9 9 9 
 Baschet 8 8 8 8 8 
 Box 2 2 2 2 2 
 Arte marţiale 4 4 4 4 4 
 Trîntă 4 4 4 4 4 
 Tenis de masă 7 7 7 7 7 
 Alte tipuri de sechţii 4 4 4 4 4 

 
Școala sportivă nr. 1 din or. Cahul oferă un complex de servicii sportive care are la dispoziţie: 
sală de jocuri sportive, sală de gimnastică, sală de tenis de masă, bazin de înot, încăperi auxiliare; 
3 şcoli sportive unde activează secţiile de box, lupte greco-romane, şi „Judo”; fotbal, volei, 
baschet, tenis de masă, şeiping (dans sportiv), taekwondo şi şcoala sportivă specializată de 
haltere. Cele 2 stadioane de pe teritoriul orașului au capacitatea totală de peste 500 locuri. În 
total, în instituțiile sportive sunt încadrați 785 copii. Numărul personalului angajat constituie 63 
persoane, inclusiv 34 cadre didactice. 

Datele iniţiale a instituţiilor sportive sunt expuse în tabelul alăturat: 
 

Tabelul nr. 10. Lista instituţiilor sportive 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea 
Obiectului 

Capacitate
a elevi 

(de facto) 

Angajaţi 
(pers.) 

Inclusiv 
cadre 

didactice 
1 Şcoală sportivă haltere - - - 
2 Şc. sportivă Nr.1 450 33 19 
3 Şc. sportivă Nr.2 335 30 15 
 Total 785 63 34 

 
Cele mai bogate tradiții sportive cahulene se referă la baschet și fotbal. Clubul de baschet 

”Gama” a fost creat în anul 1990. Acest club de-a lungul anilor s-a învrednicit de cele mai înalte 
titluri de campion și vice-campion la Campionatul Național de baschet masculin, la Cupa 
Republicii Moldova și alte competiții naționale.  

Fotbalul se face remarcat prin echipele cahulene F.C.Cahul și C.S.A. Victoria, care în 
ultimul deceniu al secolului trecut au fost parte a eșalonului superior a fotbalului din republica 
Moldova. În cadrul clubului funcționează mai multe grupuri de copii și tineri, care evoluiază cu 
succes în cadrul campnionatului național în Divizia A. 

 
 Principalele probleme care caracterizează domeniul sportului pentru orașul Cahul 

sunt: 
• gradul sporit de deteriorare a sediilor instituțiilor sportive și amenajare 

neadecvată a terenurilor sportive; 
• dotare slabă cu echipament sportiv modern; 
• suprafața redusă a terenurilor sportive și lipsa unui teren sportiv modern; 
• repartizarea neuniformă a destinațiilor sportive pe teritoriul orașului 

(amplasarea doar în zona centrală a orașului) 
• nefuncționarea de cîțiva ani a bazinului de înot de la școala sportivă, acesta fiind 

unicul de acest gen de pe teritoriul orașului. 
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• Insuficiența de resurse financiare pentru transportarea sportivilor la competițiile 
republicane, cît și pentru aprecierea/premierea performanțelor individuale. 
 
Pentru a îmbunătăți situația în acest domeniu este necesar: 

- construcţia unui complex sportiv nou cu infrastructură modernă; 
- reparația capitală a 3 săli sportive; 
- diversificarea probelor sportive; 
- construcția și amenajarea unor terenuri sportive în cartierele rezidenţiale noi; 
- reparația capitală și deschiderea bazinului de înot din cadrul școlii sportive nr.1 
- deschiderea catedrei ”Educație fizică și dezvoltarea sportului” în cadrul 

Universității ”B.P.Hasdeu” din Cahul  
- desfășurarea competițiilor în cadrul Euroregiunii ”Dunărea de Jos” 

 

4.4.6.  Odihnă şi divertisment  
Orașul Cahul dispune de o suprafața totală de 147 ha de spații verzi și 2,2 ha de plantații, ceea ce 
reprezintă 12,4% din suprafața acestuia, revenind în medie 35 mp/locuitor, sub media națională, 
dar peste normele minime internaționale. Multe dintre acestea nu sunt totuși amenajate 
corespunzător. În prezent, se derulează lucrări de modernizare a celui mai important spațiu verde 
din oraș - Parcul „Grigore Vieru”, care conține inclusiv un bust al poetului. 
În oraș funcționează circa 80 structuri de odihnă și agrement de tipul: discoteci, restaurante, 
cafenele, cluburi de noapte ș.a.. Pînă nu demult în oraș activa și cinamatograful ”Patria”, care, de 
asemenea, era un loc de odihnă și distracție pentru cetățenii orașului, însă acesta a fost închis 
circa 5 ani în urmă. 
 
 

4.4.7.  Mass media  
Mass-media orașului Cahul este reprezentată prin ziarul local Cahul expres, portalul de știri on-
line www.ziuadeazi.md, reţeaua de cablu care posedă un canal propriu prin intermediul căruia se 
difuzează Buletinul Informativ al Primăriei oraşului și unele portaluri informaționale web. 
Ziarul local ”Cahul expres” este un săptămânal de limbă rusă, editat după anul 2003 cu tirajul ce 
variază între 3500 la 5500. Pe paginile ziarului cititorii pot afla știri de nivel național preluate din 
alte surse, articole şi ştiri pe tematică locală, pagini de divertisment, program TV, mica 
publicitate. Ponderea paginilor cu știri vizavi de cele ce țin de divertisment și publicitate este de 
circa 10% la 90%. 
Principala sursă de presă online este www.ziuadeazi.md – portal de ştiri de limbă română ce 
activează din anul 2012. Conform datelor prezentate de redacţie numărul mediu lunar de 
vizualizări a portalului este de 23000 cu un flux, în mediu, de 7 materiale pe săptămână. 
Numărul de angajaţi este de 4 persoane. Specificul activității portalului este prezentarea 
operativă a evenimentelor desfăşurate în oraşul Cahul. Principalele materiale publicate sunt ştiri 
şi articole de interes local, materiale video de la acţiunile în masă desfăşurate în oraşul Cahul 
(festivaluri, spectacole etc.), transmisiuni online de la şedinţele Consiliilor raional şi orăşenesc 
Cahul şi emisiune săptămânală de discuţii.  
Televiziune locală, în sensul direct al cuvântului, în orașul Cahul nu există. Activează o reţea de 
cablu care posedă un canal propriu, transmis în reţeaua sa. Acest canal este folosit drept 
platformă de mică publicitate şi săptămânal este pus pe post Buletinul Informativ al Primăriei 
oraşului Cahul.   
Blogosfera ca instrument de formare a opiniei publice este un domeniu inert și nedezvoltat încă 
în oraşul Cahul, chiar dacă la nivel naţional reprezintă o sursă de expertiză în diferite domenii 
precum APL, economie, domeniul social, tineret etc. Această formă de exprimare şi informare 
reprezintă una extrem de eficientă şi implică cheltuieli minime de activitate, constituind la 
moment o oportunitate pentru mass-media locală. 

http://www.ziuadeazi.md/
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Printre problemele majore care caracterizează domeniul mass-media pot fi enunțate: 
 
• Insuficienţa cadrelor calificate. Aceasta reprezintă ceea mai stringentă problemă care 
afectează direct dezvoltarea structurilor media din oraş şi regiune. Deseori, procedura de 
angajare a responsabililor de comunicare şi relaţiile cu publicul în structurile APL şi a celor de 
stat (MAI, DSE etc.) este una formală, în funcţii ajungând persoane fără competenţe în domeniu. 
Aceasta se răsfrânge asupra calității comunicării cu reprezentanţii mass media din teritoriu şi a 
materialelor emise spre difuzare; 
• lipsa comunicării organelor APL cu mass media. O problemă majoră cu care se 
confrunta media din oraş este comunicarea slabă care există cu structurile APL și incapacitatea 
APL de a oferi informaţii în formatul prestabilit de domeniu din cauza lipsei specialiștilor 
calificați, aceasta limitînd volumul de informaţii publicat despre activitatea APL. 
 

Administraţia Publică Locală conform legislației în vigoare nu are dreptul să creeze şi să 
dezvolte organe de informare în masă. În calitatea sa de organ al administraţiei publice, care la 
nivel local este unul dintre principalii organizatori de evenimente şi prestatori de informaţii de 
interes public, structurile APL doar prin comunicarea intensă cu mass media pot favoriza 
dezvoltarea mass mediei existente şi crearea unor noi structuri media independente.  
Pentru aceasta se impune desfăşurarea următoarelor acţiuni:  
1. eficientizarea activității angajaților în funcţia de Specialist în comunicare şi relaţii cu 
publicul pentru o mai bună interacţiune dintre APL cu mass media şi publicul larg.  
2. specializarea responsabililor de comunicare şi relaţii cu publicul din cadrul APL  în 
parteneriat cu instituţiile media din oraş. Aceasta va permite preluarea rapidă din experienţa 
instituţiilor media, specializarea în domeniul relaţiilor cu publicul, crearea relaţiilor de 
colaborare între ambele părţi şi în final asigurarea APL cu specialişti în domeniu iar a mass 
media cu materiale calitative. 
3. Organizarea periodică, de către conducerea oraşului, a evenimentelor media  de tipul 
conferinţe de presă și briefing-uri. 
4. Eficientizarea informării prin intermediul resurselor web ale administraţiei. Modernizarea 
şi publicarea permanentă a materialelor informative pe pagina web a Primăriei oraşului 
reprezintă un instrument eficient de comunicare cu publicul, inclusiv cu mass media. Totodată se 
impune şi desfăşurarea acţiunilor de promovare a paginii web în rândurile cetăţenilor localităţii 
pentru asigurarea unui impact  cât mai mare. 
 
 
4.5.   SERVICIILE SOCIALE 

4.5.1.  Educaţia 
Procesul educaţional din or. Cahul este asigurat de către următoarele instituţii: 

Direcţia Învăţămînt Cahul 
8 grădiniţe; 
2 școli primare 
5 licee teoretice; 
2 colegii; 
2 scoli medii profesionale; 
1 şcoălă de tip-internat; 
1 universitate de stat; 
asociații și structuri specializate pentru copii cu dizabilităţiși în situație de risc 
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 Instituţii preşcolare.  
La 01.09.2014 pe teritoriul or. Cahul activează 7 grădiniţe de copii cu capacitatea totală de 1860 
locuri. La 1000 locuitori revin 47 locuri. Grădinițele sunt frecventate de 1760 copii, ceea ce 
acoperă 95% din capacitatea totală a acestor instituţii. Datorită sporului natural pozitiv numărul 
copiilor care frecventează grădinițele este în creștere. În perioada anilor 2004-2014 numărul 
copiilor ce frecventează instituţiile preşcolare a sporit lent cu circa 2%. Numărul personalului 
angajat constituie 325, inclusiv 138 cadre didactice. În PUG al orașului Cahul se planifică 
construcția unei grădinițe noi cu capacitatea totală de 770 locuri conform calculelor pentru 
prognoză, care urmează a fi ridicată în sectoarele rezidențiale noi ale orașului. 

 
 Instituţiile şcolare. 

Populația școlară totală este de circa 11.500 de elevi și studenți.  
Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” a fost înființată în 1999, cu 3 facultăți și circa 1700 studenți, 
iar în cadrul acesteia funcționează și o extensie a Universității „Dunărea de Jos” Galați.  
Universitatea de Stat „B.P. Haşdeu” este una dintre cele mai tinere instituţii superioare de stat 
din ţară, responsabilă de pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pentru sudul Republicii 
Moldova și constituie o posibilitate pentru tinerii din regiunea de sud de a se instrui mai aprope 
de locul de trai. 

În cadrul Universităţii activează 3 facultăţi, 11 catedre care pregătesc specialişti la 16 
specialităţi în cadrul  studiilor de licenţă şi 5 programe în cadrul studiilor de masterat. În incinta 
Universității de Stat ”B.P.Hasdeu” din Cahul activează și facultățile transfrontaliere ale 
Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, România. Facultăţile transfrontaliere şi multiculturale 
de la Cahul au fost create în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” în baza “Tratatului cu privire 
la relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România, Republica Moldova şi Ucraina, a 
Protocolului de colaborare trilaterală între Guvernele României, Republicii Moldova şi 
Ucrainei”, semnat la Izmail la 4 iulie 1997 şi a “Convenţiei – cadru europeană, referitoare la 
cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale”, semnată la Madrid la 21 
mai 1980. Facultățile dispun de 11 specializări universitare de licenţă şi 7 specializări de 
masterat. Stdiile sunt organizate la Cahul, iar la una din specialități- la Chișinău.  
În plus, în oraș funcționează două colegii: Colegiul Industrial-Pedagogic și Colegiul de 
Medicină. 

La nivelul orașului Cahul există mai mulți furnizori publici și privați de servicii sociale, cei mai 
importanți fiind: Centrul Copiilor Străzii „Speranța”, Complexul de servicii sociale pentru copii 
şi tineri aflaţi în dificultate „Împreună”, Centrul de zi Manfredi, Centrul de resurse pentru 
educație incluzivă, etc. Furnizorii de servicii sociale se confruntă cu un număr mare de persoane 
expuse riscului de excluziune socială (persoane vârstnice dependente, copii ai căror părinți se 
află în străinătate, persoane care locuiesc în condiții improprii, romi, etc.), capacitatea centrelor 
și a locuințelor sociale fiind insuficientă. 

 

4.5.2. Ocrotirea sănătății 
Ocrotirea sănătăţii locuitorilor or. Cahul este asigurată de către următoarele instituţii: un spital 
raional cu 12 secții, laboratoare, farmacie, blocuri operatorii, etc., cu un număr de peste 400 de 
paturi, un Centru al Medicilor de Familie (Policlinica), la care se adaugă centre medicale private 
și cabinete stomatologice.  
Infrastructura medicală publică este uzată fizic și moral, fiind necesare investiții în reabilitarea și 
dotarea acestora pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate. 
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4.5.3 Asigurarea cu locuinţe şi facilităţi de confort  
La nivelul orașului există un fond de 12.900 de locuințe (2013), cu 1,5% mai puține ca în 2008, 
cu o suprafață totală de 732.900 mp (+3,4%) și cu o suprafață construită (+1,7%). Circa 7.000 
dintre acestea sunt amplasate în blocuri construite în perioada comunistă, cu confort limitat și cu 
o eficiență energetică redusă, generând emisii ridicate de CO2, precum și costuri ridicate de 
întreținere. Numărul de locuințe finalizate a scăzut în ultimii ani, pe fondul crizei economice 
globale. 

 

4.6.  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 

4.6.1.  Privire de ansamblu. 
În orașul Cahul își desfășoară activitatea peste 3.000 de agenți economici- persoane fizice și 
juridice: societăți comerciale, întreprinderi municipale și de stat, gospodării țărănești, 
cooperative etc. Numărul de întreprinderi a crescut cu peste 15% după anul 2007, din ele 98% 
sunt IMM.  

Cei mai mulți agenți economici sunt cei din sfera comercială și a serviciilor (63%), a agriculturii 
(24%, preponderent gospodării țărănești), a transporturilor și a construcțiilor.  

Numărul total de salariați de la nivel local este de 20.372 (2012), în creștere cu circa 2.000 față 
de anul 2007. Salariul mediu brut lunar este de circa 2.750 lei (2012), cu 19% sub media 
națională. 

Conform datelor Inspectoratului Fiscal de Stat, Cahul, trendul indicatorilor ce caracterizează 
volumul vînzărilor totale a agenților economici înregistrează o dinamică pozitivă. 

Tabel nr. 11. Volumul vînzărilor totale a agenților economici din or. Cahil  
pe domenii de activități 

mil. lei 
N 

d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. 
Volumul vinzarilor totale a agentilor economici din 
localitate, inclusiv pe activităţi: 
 

327 428 436 368 556 

 - Comerţ si servicii 125 124 155 144 181 
 - Industrie 28 24 48 49 50 

 - Agricultura, economia vînatului, silvicultura şi 
piscicultura 12 11 15 17 18 

 - Transporturi si comunicatii 41 216 59 52 65 
 - Construcţii 18 15 16 22 28 
 - Hoteluri si restaurante 29 25 41 44 46 
 - Alte sectoare 74 125 102 40 168 

Sursa: IFS Cahul 

Conform datelor tabelului cele mai mari vînzări le înregistrează întreprinderile din domeniul 
comerț și servicii, acesta fiind și domeniul în care sunt create cele mai multe locuri de muncă. 
Chiar dacă și celelalte domenii înregistrează o creștere a veniturilor pentru anumite sectoare 
acesta este un proces foarte lent – agricultură, industrie, construcții. 

La nivelul orașului nu funcționează instituții de cercetare acreditate, astfel de activități fiind 
derulate doar la nivelul Universității „B.P. Hașdeu”. De asemenea, în zonă nu există structuri de 
sprijinire a afacerilor, fiind prevăzută construcția unui parc industrial și a unui incubator de 
afaceri. 
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4.6.2.  Industria 
Analiza datelor evoluției structurii producției industriale din ultimii 5 ani ne permite să 
observăm, că ponderea cea mai mare în industria orașului revine industriei alimentare și 
industriei ușoare. Industria alimentară este reprezentată de întreprinderile de producere a berii, 
băuturilor răcoritoare, vinurilor, brânzeturi, morărit și panificație. Industria textilă este 
reprezentată de întreprinderea S.A.Tricon și întreprinderea mixtă ”Laboratorio Tessile Mol” 
S.R.L., care în ultimii ani și-au sporit volumul producției industriale. Este dezvoltată industria 
materialelor de construcții (prefabricate din beton), poligrafică, de prelucrare a lemnului. 
Domeniul industrial al orașului Cahul asigură 32% din producția industrială a regiunii Sud. 

4.6.3. Agricultura 
Suprafața terenurilor agricole din or. Cahul este de 1495 ha, inclusiv terenuri arabile 692 ha, 
plantații de viță de vie - 513 ha. Activitatea principală în agricultură este creșterea producției 
vegetale, cele mai răspîndite culturi cerealiere fiind grîul și porumbul, se mai cultivă culturi 
legumicole, vitivinicole, plante tehnice precum floarea-soarelui ș.a. Ponderea cea mai mare a 
terenurilor cu destinație agricolă revine gospodăriilor țărănești prin intermediul cotelor – 1203 
ha. O parte din terenuri proprietate privată revin agenților economici cel mai mare fiind S.A. 
Cricova cu plantații de vii pe o suprafață de 6,21 ha.  

Materia primă agricolă produsă în zonă nu este valorificată corespunzător, deoarece multe unități 
de procesare au fost închise după 1990. 

În principal, activitățile agricole se desfășoară pe moșia satului Cotihana, care este parte a 
orașului Cahul. În urma implementării programului național ”Pămînt” a avut loc privatizarea 
terenurilor agricole divizate în cote a cîte 1,92 ha. Actualmente activează 444 gospodării 
țărănești. 

Din lipsa mijloacelor financiare fermierii nu au posibilitatea să practice tehnologii agricole 
avansate, ceea ce duce la scăderea productivității agricole. Tehnica utilizată este uzată fizic și 
moral, care asigură un randament scăzut pe fonul unui consum mare de carburanți. 

 

4.6.4.  Comerț și servicii 
Sectorul serviciilor, și cu precădere comerțul, concentrează cele mai multe întreprinderi și 
asigură un număr mare de locuri de muncă la nivel local, în cele aproape 200 de unități 
comerciale.  

 

4.6.5.  Turism 
Sectorul turismului este mai dezvoltat în comparație cu alte localități urbane din Republica 
Moldova, Cahul având statutul de stațiune balneoclimaterică, aici funcționând Sanatoriul 
„Nufărul Alb” pe bază de ape minerale cu rol curativ. Acest complex de agrement și tratament 
este unul modern, cu peste 500 de locuri de cazare și atrage circa 5.000 de turiști din țară și din 
străinătate. La acesta se adaugă mai multe hoteluri și unități de alimentație publică moderne (în 
număr de peste 80) de dimensiune medie. Sectorul construcțiilor și al transporturilor este relativ 
slab dezvoltat, cu mai puțin de 50 de agenți economici. Serviciile financiare s-au dezvoltat 
semnificativ în ultimii ani, prin înființarea de noi agenții bancare și de asigurări.  

În luna noiembrie 2014 la Cahul a fost lansat un Centru de Informare Turistică, care urmează să 
contribuie la dezvoltărea cooperării transfrontaliere din zona de frontieră Galaţi–Cahul–Reni, cât 
şi la dezvoltărea potenţialului turistic de agrement. Proiectul a fost inițiat de Asociaţia 
Eurodezvoltare din Galaţi, România, în parteneriat cu Agenţia de Cooperare Transfrontalieră şi 
Integrare Europeană Cahul, Consiliul Raional Reni (Ucraina) şi cu susţinerea Primăriei Cahul. În 
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cadrul proiectului  „Side by Side” se creează o reţea transfrontalieră de promovare a turismului şi 
un circuit turistic comun, atractiv şi accesibil pentru diverse categorii de turişti.  

 

4.6.6.  Gestionarea activelor 

Conform datelor primăriei Cahul în ultimii 3 ani (2011-2013) s-au făcut investiții de capital în 
școli, grădinițe și apeduct. Suma totală a investițiilor constituie 27198,7 mii lei, dintre care 
22366,2 mii lei sau 82 % fiind investiții în construcția apeductului, 3047,5 mii lei sau 11% - 
investiții în școli și 1785 mii lei sau  7%- învestiții în grădinițe. În perioada sus-menționată nu s-
au realizat investiții în centre de sănătate, transport public sau alte domenii de servicii publice 
locale. 

Procesul de dezvoltare a orașului Cahul este ghidat de Planul Urbanistic general PUG elaborat 
pentru perioada 2012-2025. Proprietatea publică a primăriei Cahul a fost evaluată la 100%, 
dintre care doar 90% proprietate este înregistrată la cadastru. 56,7% din proprietatea publică a 
APL Cahul este gestionată direct de către primărie, iar cealaltă parte – 43,3% este dată în 
folosință terților. 

 

4.7.  INFRASTRUCTURA 

4.7.1.  Reţeaua de transport  
Reţelele de transport din or. Cahul constă din următoarele elemente: 

2 stații auto 
119,9 km de drumuri auto, dintre care: 

- 115,1 km de drumuri de importanţă locală; 
- 4,8 km de drumuri de importanţă naţională; 

O gară feroviară 
1 aeroport nefuncțional 

 
Tabel nr. 12. Principalii indicatori ai rețelei de transport și comunicație 
 

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Lungimea totală a drumurilor din localitate, 
km 
Inclusiv: 

119,9 119,9 119,9 119,9 119,9 

 • drumuri de importanţă naţională, km 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
 • drumuri de importanţă locală, km 115,1 115,1 115,1 115,1 115,1 

1.2 Cheltuielile anuale totale efectuate cu 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor, miii. lei 316,3 2455,2 2014,5 2743,1 3814,8 

1.3 
Volumul estimativ al resurselor băneşti 
necesare pentru reparaţia curentă a 
drumurilor în fiecare an, mil. lei 

5000 5000 6000 6000 10000 

1.4. Cheltuielile anuale efectuate pentru reparaţia 
curentă a drumurilor, mil. lei 316,3 2455,2 2014,5 2743,1 3818,8 

1.5 
Gradul de îndestulare cu resurse băneşti 
necesare pentru reparaţia curentă a 
drumurilor în fiecare an, % 

6,3% 49% 33% 45% 38% 

1.6 
Volumul estimativ al resurselor băneşti 
necesare pentru reparaţia capitală a celor mai 
deteriorate porţiuni de drumuri,  mil. lei 

15 mln 10 mln 135mln 10mln 40mln 

Sursa: primăria Cahul 
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Lungimea totală a drumurilor din localitate este de 119,9 km, inclusiv drumuri de importanță 
națională -4,8 km și drumuri de importanță locală – 115,1 km. Cheltuielile anuale efectuate la 
întreținerea și reparația drumurilor este în creștere și a constituit în anul 2013 suma de 3818,8 
mii lei comparativ cu anul 2011 cînd în acest scop au fost consumați 2014,5 mii lei. Volumul 
anual necesar pentru reparația curentă a drumurilor este în creștere constituind în anul 2013 
suma de 10 ml lei, ceea ce este de peste 3 ori mai mare decăt volumul resurselor financiare 
alocate.  
 
Actualmente în oraş funcţionează 8 rute de microbuze, care leagă centrul oraşului cu cartierele 
de la periferie. Numărul total de unități de transport care asigură transportarea cetățenilor în raza 
orașului constituie 53 unități. 
Transportul periferic în oraș este reprezentat de trei tipuri de transport – auto, feroviar şi aerian.  
Transportul auto asigură conexiunea orașului cu capitala, localităţile rurale şi urbane ale RM, 
precum şi legăturile internaţionale. Pe teritoriul urbei funcționează 2 stații auto care asigură 
legăturile de transport local, interurban și internațional.  
Accesul feroviar se asigură printr-o linie simplă, care asigură legătura cu orașul Comrat și, 
indirect, cu Chișinău, cu Ucraina (prin punctul Basarabeanca), respectiv cu România (prin 
Fălciu). Traficul pe tronsonul Cahul-Giurgiulești, inaugurat în 2010, după o investiție de aproape 
100 mil. de dolari, a fost relansat recent, după reabilitarea acestuia și a căpătat o importanță 
deosebită o dată cu prelungirea liniei cu ecartament normal între Galați și Giurgiulești, ceea ce 
va permite creșterea tranzitului de mărfuri.  

 
Transportul aerian ar putea fi asigurat prin aeroportul Cahul, clasa "G" situat la distanţă de 7 km 
de oraş. Dispune de pistă de decolare-aterizare și poate fi utilizat pentru legături locale. Pe 
aeroport pot ateriza doar anumite tipuri de avioane, cît și helicoptere. Acesta nu mai este 
funcțional din anul 2004, necesitând lucrări de modernizare pentru a îndeplini standardele 
internaționale de siguranță. În prezent, administrația locală a scos la vânzare aeroportul. 
 
Principalele probleme privind exploatarea şi dezvoltarea reţelei de transport din ultimii 5 
ani sunt: 

• lipsa concurenței în prestarea servicilor de transport călători 
• lipsa serviciului de transport comunal 
• deteriorarea drumurilor de centură (2) din orașul Cahul 
• lipsa unei viziuni și a strategiei de dezvoltare a transportului public urban 
• deteriorarea gravă a unor porțiuni de drum și pierderea practicabilității acestor 

suprafețe (de exemplu, str. Spirin) 
 
Pentru îmbunătăţirea întreţinerii reţelei de transport existente in localitate în următorii 5-7 ani se 
propun următoarele acțiuni: 

- Dezvoltarea unui mediu concurențial în domeniul trasportului de pasageri pe teritoriul 
orașului 

- Atragerea de către APL Cahul a investițiilor pentru asigurarea locuitorilor cu serviciul de 
transport urban (comunal) 

- Extinderea ariei de acoperire a străzilor cu servicii de transportare a călătorilor. 
 
Pentru transportarea cetățenilor există servicii de taximetrie. Activează 3 companiii, care au 
in total circa 41 unități de transport. 

Cele mai deteriorate porțiuni de drum sunt șoseaua Griviței, str. I. Creangă, str. Sfatul Țării, str. 
Spirin. Pentru îmbunătățirea situației acestora primăria Cahul elaborează documente tehnice de 
proiect pentru asigurarea reparației capitale a acestor porțiuni. Deja au început lucrările de 
reparație capitală a drumului Spirin, care urmează a fi finalizate în anul 2015. 
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4.7.2.  Reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare  
Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din or. Cahul constă din:  

Staţia de captare a apei SP1; 
Staţia de tratare a apei SP2; 
Apeductul de captare a apelor din rîul Prut; 
Reţeaua apeductelor de aprovizionare cu apă; 
Reţeaua de evacuare a apelor reziduale; 
Staţia de pompare a apelor reziduale; 
Staţie de epurare etc. 
 

Locuitorii orașului Cahul utilizează apă potabilă tratată din rîul Prut, care este principala sursă de 
alimentare cu apă a și a unor localități rurale. Apa rîului este purificată şi transportată către 
consumatori prin rețelele ÎM ”Apă-Canal” Cahul.  Staţia de captare este situată în localitatea 
Cotihana la o distanţă de aproximativ 5 km de la oraş. Conform buletinelor lunare de analiză a 
apei potabile, calitatea apei corespunde indicatorilor chimico-bactereologici și fizici.  

Aprovizionarea oraşului Cahul cu apă potabilă se efectuează printr-un sistem centralizat 
construit în anii '70. Sistemul este compus din o staţie de captare şi pompare de treapta I, cu 
capacitatea de 960m3/h (2 pompe x480m3/h), conductă de transportare a apei captate într-un 
singur fir cu o lungime de 8,2km, o staţie de tratare a apei cu o capacitate de 17,4 mii m3/24 
ore, 11 rezervoare de înmagazinare a apei cu capacitatea totală de înmagazinare de 11750m3, 6 
staţii de pompare a apei şi reţele de distribuţie cu diametrul de la 100mm până la 700mm, 
lungimea totală de 101,8 km, dintre care: polietilenă-45,5 km; metal (fontă)-23,4 km; oțel 25,9 
km; beton armat – 7 km.  

 La etapă de clorinare pentru prelucrare finală există trei bazine de înmagazinare a apei 
potabile, din beton armat, cu volumul de 2 000m3 fiecare, în total volumul de înmagazinare 
este de 6000m3. La acest obiect există şi un laborator sanitaro-bacteriologic care monitorizează 
calitatea apei potabile.  

 
Tabel nr. 13.   Indicatorii de referință cu privire la rețelele de alimentare  
                                       cu apă din or. Cahul  
 
N 

d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Exploatarea reţelelor de alimentare cu apă      

1.1 Volumul anual de apă transportat prin reţele către 
consumatori, mii m3 1834 1588 1710 1853 1673 

1.2 Pierderile anuale de apă din cauza defecţiunilor 
reţelelor de alimentară cu apă, mii m3 504 372 427 506 356 

1.3 Ponderea pierderilor anuale de apă în volumul total 
anual de apă transportat, % 42,5 38,4 40,0 43,3 36,3 

1.4 
Echivalentul bănesc al pierderilor anuale da apă din 
cauza defecţiunilor reţelelor de apă din localitate, 
mil. lei 

5,2 4,4 5,0 6,0 4,6 

  10,36 11,83 11,63 11,77 13,06 
2. Întreţinerea reţelelor de alimentare cu apă 

2.1 Gradul de uzură mediu al reţelelor de alimentare cu 
apă,% 67,6 68,0 68,4 68,6 72,2 

2.2 Lungimea reţelelor existente care au fost înlocuite cu - - - - 5,1 
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Sursa: datele ÎM Apă-Canal Cahul 
 
Rețelele orășenești de alimentare cu apă/canalizare sunt exploatate și gestionate de ÎM ”Apă-
Canal Cahul”, care are 181 de angajați, inclusiv 38 femei și 143 bărbați. Volumul anual de apă 
transportată prin rețele către consumatori  nu prezintă o tendință clară și uniformă, de la 1834 
mii m3 (în anul 2009) la 1673 mii m3 în 2013. Conform datelor întreprinderii municipale 
determinăm că pierderile anuale de apă din cauza defecțiunilor rețelelor de alimentare cu apă 
scad, fiind redus și echivalentul bănesc al pierderilor anuale de apă de la 5,2 mln lei în anul 2009 
la 4,6 mln. lei în 2013. 
Indicatorii de întreținere a rețelelor de alimentare cu apă reflectă următorul tablou:  

- creșterea gradului de uzură a rețelelor de apeduct care în anul 2013  a atins nivelul de 
72,2% . Indicatorul dat nu diferențiază prea mult de gradul de uzură din acest an al rețelelor 
de canalizare estimat la 68,9% 

- înlocuirea în anul 2013 a 5,1 km din rețelele de apeduct existente cu rețele noi prin 
investiții în valoare de 6,3 mln lei. 
 

Tabel nr. 14. Indicatori privind extinderea rețelelor de alimentare cu apă în or. Cahul 
 

Sursa: ÎM Apă-Canal Cahul 
 

- în anul 2013 a fost construită o porțiune nouă de rețea de apeduct cu lungimea de 20,7 km 
fiind utilizați 8,2 mil. lei  

- creștere stabilă a numărului total de obiecte conectate la rețeaua de apeduct (pentru 
comparație: în anul 2009 erau conectate 12464 instituții, iar în anul 2013 – 12832 unități; 

- Ponderea gospodăriilor care nu sunt conectate la reţeaua de alimentare cu apă constituie 4% 
și este în descreștere de la 601 gospodării în anul 2009 la 535 – în anul 2013. 
 

Infrastructura de canalizare parțial (66,3%) acoperă sectorul rezidențial, staţia de epurare 
amplasată pe teritoriul localităţii Crihana Veche a fost construită și dată în exploatare în 1970 cu 

reţele noi, m 

2.3 Cheltuielile anuale cu înlocuirea reţelelor existente, 
mil. lei - - - - 6,3 

2.4 Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia curentă 
a reţelelor de alimentare cu apă, mil. lei 0,19 0,27 0,27 0,20 0,09 

3. Extinderea reţelelor de alimentare cu apă 
3.1 Lungimea totală a reţelei de alimentare cu apă, km  81,1 81,1 81,1 81,1 101,8 

3.2 Lungimea porţiunilor noi de reţea construite în 
decursul anului, km - - - - 20,7 

3.3 Cheltuielile anuale cu construcţia porţiunilor noi de 
reţea, mil. lei - - - - 8,2 

3.4 Numărul de obiecte noi conectate la reţeaua de 
alimentare cu apă în decursul anului 122 60 141 93 74 

3.5 Numărul total de obiecte conectate la reţeaua de 
alimentare cu apă 12464 12524 12665 12758 12832 

3.6 Numărul de gospodării care nu sunt conectate la 
reţeaua de alimentare cu apă 601 588 575 561 535 

3.7 
Ponderea gospodăriilor care nu sunt conectate la 
reţeaua de alimentare cu apă în numărul total al 
acestora, % 

4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 
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o capacitate de 13 700m3/zi. În prezent, volumul mediu a apei epurate constituie 2500-3000m3/ 
zi, ce presupune utilizarea a 18-22% din capacitate. 
 
 
Tabel nr. 15. Situația privind serviciile de canalizare în orașul Cahul 
 

Sursa: ÎM Apă-Canal Cahul 
 
Lungimea totală a rețelelor de canalizare este de 51,6 km și în ultimii 5 ani nu au fost construite 
porțiuni noi. Ponderea populației care beneficiază de servicii de canalizare este de 66,3%. Cea 
mai mare pondere din cei care nu beneficiază de acest serviciu o dețin locuitoriii zonelor 
rezidențiale cu case la sol. Deoarece nu se construiesc rețele noi de canalizare, numărul 
obiectelor noi conectate nu suferă modificări esențiale, anual această cifră constituind în mediu 
circa 50 obiecte noi. 
 
Tarifele la serviciile de aprovizionare cu apă sunt diferențiate:  

a) 6/12 lei pentru 1 m3.  La un consum de 5 m3 prețul unui m3 este de 6 lei 
b) 27,97 lei pentru 1 m3 este tariful plătit de agenții economici locali 

Din anul 2008 tarifele la serviciile apă/canalizare nu au fost ajustate și racordate prețului de sine-
cost a unui m3 apă. Această situație crează mari dificultăți ÎM ”Apă-Canal Cahul” în dezvoltarea 
și îmbunătățirea calității serviciilor prestate. 
Pierderile în reţelele de alimentare cu apă sunt determinate de gradului de uzură, care în anul 
2013  a fost de 72,2%, iar pentru rețelele de canalizare a fost estimat la 68,9%, ce a determinat 
constatarea a 1130 avarii. Aducțiunea de la stația de captare a apei brute (SP1) pînă la  stația de 
tratare a apei (SP2) cu un diametru de 700 mm pe o lungime de 8 km este uzată și orice avarie pe 
acest traseu pune în pericol întreg sistemul  de aprovizionare cu apă a or. Cahul și localitățile 
limitrofe. 
ÎM Apă-Canal Cahul nu dipune de resurse financiare proprii pentru a realiza reabilitarea rețelelor 
și lucrări de reparație a acestora se realizează doar în urma avariilor parvenite. Investiția 
realizată în 2013 a fost efectuată din credit, sumă care nu poate fi contractată în mărimi mari, 
deoarece pune în pericol activitatea întreprinderii. Unica sursă de finanțare sunt tarifele 

4. Întreţinerea și extinderea reţelelor de canalizare 
4.1 Gradul de uzură mediu al reţelelor de canalizare,% 63,6 64,0 65,0 67,4 68,9 
4.2 Lungimea totală a reţelei de canalizare, km  51,6 51,6 51,6 51,6 51,6 

4.3 Lungimea porţiunilor noi de canalizare construite în 
decursul anului, km 0 0 0 0 0 

4.4 Cheltuielile anuale cu construcţia porţiunilor noi ale 
reţelei de canalizare, mil. lei 0 0 0 0 0 

4.5 Numărul de obiecte noi conectate la reţeaua de 
canalizare în decursul anului 63 52 1,3 65 66 

4.6 Numărul total de obiecte conectate la reţeaua de 
canalizare 8580 8632 8735 8800 8866 

4.7 Numărul de gospodării care nu sunt conectate la 
reţeaua de canalizare 4485 4480 4475 4519 4501 

4.8 Ponderea gospodăriilor care nu sunt conectate la 
reţeaua de canalizare în numărul total al acestora, % 34,3 34,2 34,0 34,0 33,7 

5. Tarifele la serviciile de aprovizionare cu apă 

5.1 Tarifele plătite de către populaţie pentru serviciile de 
salubrizare din localitate, lei/m3 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

5.2 Tarifele plătite de către agenţii economic pentru 
serviciile de salubrizare din localitate, lei/ m3 27,97 27,97 27,97 27,97 27,97 
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serviciilor prestate, dar și acestea nu sunt ajustate la cheltuielile reale. Numărul gospodăriilor 
conectate la rețelele de alimentare cu apă și de evacuare a apelor uzate în creștere. 
 
 
Neecesităţile nesatisfăcute în ceea ce priveşte extinderea reţelei de alimentare cu apă şi 
canalizare țin de nevoia acută de construcție a apeductului în cîteva microregiuni noi ale orașului 
pentru aprovizionare cu apă a tuturor microregiunilor, cît și extinderea rețelelor de evacuare a 
apelor uzate, care la moment sunt amplasate preponderent în regiunea centrală a orașului. 
Conform datelor disponibile de la ÎM Apă-Canal Cahul gradul de satisfacţie al locuitorilor 
privind calitatea apei livrate prin reţeaua de aprovizionare cu apă, pentru serviciile de canalizare 
și pentru calitatea serviciilor de colectare şi evacuare a apelor reziduale este înalt. Satisfăcător 
este gradul de satisfacţie al locuitorilor față de activitatea APL privind întreţinerea şi reparaţia 
reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare. 
 
Principalele probleme privind exploatarea şi întreţinerea reţelelor de apă şi canalizare 
sunt: 

• rețelele de apă și canalizare sunt uzate fizic și moral, ceea ce provoacă pierderi 
și resurse financiare suplimentare pentru întreținerea acestora. (în anexa…) 

• aducțiunea de la stația de captare a apei brute (SP1) pînă la  stația de tratare a 
apei (SP2) cu un diametru de 700 mm pe o lungime de 8 km este uzată total și 
orice avarie pe acest traseu pune în pericol întreg sistemul  de aprovizionare cu 
apă. Defecțiunile de pe acest traseu generează cele mai mari pierderi de apă 
(circa 15%) (anexa…) 

• alte obiecte din infrastructură (în deosebi stația de epurare a apelor uzate) sunt 
exploatate din anii 70 fără reparații capitale. 

• starea precară a staţiei de tratare a apei potabile, dotată cu utilaj uzat fizic şi 
moral. 

 
Toate problemele enunțate constituie provocări strategice pentru domeniul apă și canalizare a 
orașului Cahul. În anexă - descrierea detaliată a provocărilor strategice din domeniul alimentării 
cu apă și canalizare conform anexei 1. 
 
În concluzie, în baza informațiilor prezentate și a provocărilor strategice din domeniul 
aprovizionării cu servicii apă/canalizare rezultă, că în acest domeniu există o multitudine de 
probleme care necesită soluționare fără amînare. Pentru dezvoltarea eficientă a serviciului apă și 
canalizare în orașul și raionul Cahul cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională a 
Germaniei GIZ a fost elaborată Strategia de dezvoltare a raionului Cahul pe domeniul apă și 
canalizare pentru perioada 2013-2018, aprobată în iulie 2012. Strategia are la bază principiul 
regionalizării serviciului apă/canalizare prin extinderea rețelelor de alimentare cu apă și 
canalizare în localitățile raionului Cahul în baza clusterizării sau repartizării pe direcții 
geografice. În acest sens, în martie 2013 a fost elaborat Studiul de fezabilitate privind extinderea 
serviciilor de aprovizionare cu apă furnizate de ÎM ”Apă-Canal Cahul” în s. Roșu, Crihana, 
Veche, Manta, Pașcani, avînd la bază rezultalele studiului cu cetățenii orașului și raionului Cahul 
privind capacitatea de plată și suportabilitatea costurilor acestor servicii. Astfel, ÎM Apă-Canal 
Cahul urmează prin serviciile sale să se extindă pe mai multe clustere în dependență de 
prioritățile stabilite conform studiului de fezabilitate. 
Dat fiind faptul, că actuala strategie de dezvoltare socio-economică a orașului Cahul pentru anii 
2015-2020 corelează cu Strategia de dezvoltare a raionului Cahul pe domeniul apă și canalizare 
pentru perioada 2013-2018, iar acestui domeniu i se atribuie un accent sporit, reprezentanții 
grupului de lucru Cahul, ai operatorului regional pentru AAC cu facilitarea consultanților 
Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ au stabilit  
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VIZIUNEA ORAȘULUI CAHUL  PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI 
APROVIZIONARE CU SERVICII APĂ ȘI CANALIZARE: 

• Livrarea apei va fi asigurată fără întreruperi, la preț argumentat economic, 
asigurînd compensarea nominală pentru păturile vulnerabile. Modernizarea rețelei 
de aprovizionare cu apă va diminua pierderile tehnologice, a asigura calitatea apei 
livrate consumatorilor. 

• Rețeaua de canalizare orășenească și a blocurilor locative renovată, stația de 
epurare reutilată, va micșora impactul negativ asupra mediului. 

• Rețelele de apă și canalizare extinse  pentru sectoarele periferice a orașului, servicii 
accesibile pentru toți locuitorii. 

• Managementul performant al IM, administrarea financiară corectă, angajarea 
personalului calificat, va asigura eficiența economică, ce va permite prestarea 
serviciilor în calitate de operator regional. 

 

4.7.3. Reţele energetice, eficienţa consumului de energie, utilizarea energiei 
regenerabile 
Reţele de distribuţie a energiei electrice 
 
Conform datelor GasNatural Fenosa consumul anual total de energie electrică în orașul Cahul 
este de 30.673.458 kw/oră înregistrînd o creștere anuală stabilă de cel puțin 500.000 kw/oră 
Aproape 1% din consumul anual de energie este utilizat pentru iluminarea stradală a orașului 
Cahul. După ce în anul 2011 consumul anual de energie electrică pentru iluminarea stradală s-a 
ridicat la 318.987 kw/oră, în următorii doi ani acest consum a început să scadă atingînd la nivelul 
anului 2013 276.706 kw/oră. Acest lucru se întîmplă în urma performării rețelelor de iluminare 
stradală și trecerea la sisteme de tip LED. Serviciul de iluminat public este asigurat de către o 
întreprindere municipală, peste 90% dintre străzi fiind asigurate cu acest serviciu, unul dintre 
cele mai ridicate procente din Republica Moldova. Cu toate acestea, sunt necesare lucrări de 
extindere și de eficientizare energetică a rețelei, multe corpuri fiind uzate. În plus, acesta nu 
utilizează resursele de energie verde din zonă.  

 
Potențialul de producere a energiei regenerabile din această zonă este unul destul de ridicat, mai 
ales pentru energia solară (fotovoltaică) și biomasă agricolă, acesta fiind doar parțial valorificat.  

 
4.7.4. Reţele de distribuţie a energiei termice  
 
Orașul Cahul nu dispune de sistem centralizat de livrare a energiei termice, toți consumatorii 
sunt asigurați cu energie termică autonom prin intermediul mini-cazangeriilor. 
Odată cu renunțarea la sistemul centralizat de aprovizionare cu agent termic și retragerea 
cazangeriilor primăria Cahul a obținut economii impunătoare. Astfel, achitarea gazelor naturale 
și nu a energiei termice (Gkal) asigură economii de circa circa 800.000 lei anual. Renunțarea la 
cazangeriile industriale mari și trecerea la cazangeriile individuale mici a contribuit la 
optimizarea cheltuielilor cu circa 35% ceea ce în ultimii ani circa 1mln lei. 
 

4.7.5.  Managementul deşeurilor 
Domeniul managementului deșeurilor în orașul Cahul este gestionat de ÎM Gospodăria-Comunal 
Locativă (ÎM GCL), care recent a implementat un proiect de management eficient al deșeurilor 
solide din regiunea de dezvoltare Sud, finanțat din FNDR în cadrul căruia, la nivelul orașului 
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Cahul, au fost amenajate 23 de platforme de colectare a deșeurilor, cu 200 de tomberoane, și a 
fost achiziționată o autospecială de colectare, presare și transportare a deșeurilor, o presă de 
balotat plasticul și hârtia, precum și echipamente informatice pentru operatorul de salubritate. 
Acestea sunt eliminate ulterior prin depozitare, la o groapă de gunoi.  
Gropile de  gunoi sunt supraîncărcate, cu un strat de deșeuri depozitate de 7-8 m, sunt uzate și au 
un grad de utilizare de peste 80%.  
În anul 2013 au fost colectate 37.600 mc, în creștere cu 18% față de anul 2008, cu un număr de 
22 de vehicule utilizate pentru salubrizare (+3). Gradul de acces al populație la serviciul public 
de salubrizare este de 34,2%, iar gradul de salubritate stradală este de doar 19,9%. 
 
Tabelul nr. 16. Cheltuielile suportate pentru prestarea serviciilor de salubrizare  
                                                       în or. Cahul 
 

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1.1 
Cheltuieli anuale totale cu prestarea serviciilor de 
salubrizare şi exploatare a sistemului de colectare 
a deşeurilor, mil. lei 

2.0 2.4 2.6 2.8 3.4 

1.2 Cheltuielile anuale cu salariile angajaţilor, mil. lei 1.0 1.4 1.4 1.5 1.8 
 Indicii preţurilor de consum 100,0 107,4 107,6 104,6 104,6 

 Cheltuielile anuale cu salariile în termeni 
comparabili cu anul 2009, mil. lei 1,0 1,3 1,2 1,24 1,42 

 Rata de creştere a cheltuielilor cu salariile în 
termeni comparabili cu anul 2009  +30% -8% +3% +15% 

1.3 Cheltuielile anuale cu combustibil, mil. lei 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 

1.4 Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia 
mijloacelor de transport 0.08 0.07 0.07 0.08 0.09 

1.5 Cheltuielile anuale cu întreţinerea şi reparaţia 
containerilor de colectare a deşeurilor 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

1.6 Alte tipuri de cheltuieli relevante 0.31 0.22 0.32 0.31 0.6 
Sursa: Întreprinderea Municipală Gospodăria Comunal-Locativă Cahul (ÎM GCL) 
 
ÎM GCL deține în anul 2014 - 9 mijloace de transport speciale pentru prestarea serviciilor de 
salubrizare, după ce în anul 2012 numărul acestora a fost de 11 unități, 2 unități fiind uzate 
moral și fizic. Necesarul de mijloace autospeciale este de 13 unități, astfel gradul de acoperire cu 
mijloace de transport este de 69% uzura acestora constituind 58%. Întreprinderea utiliza în anul 
2013 347 containere pentru precolectarea deșeurilor din necesarul total de 700 unități, acestea  
avînd gradul de uzură de 100%. Numărul de salariați încadrați în asigurarea serviciului de 
salubrizare este de 24 persoane, constituint 92% din necesarul de acoperire cu personal. 
Tarifele pentru serviciile de salubrizare se clasifică astfel: 

1. Tariful plătit de populaţia din sectorul comunal (blocurile multietajate) constituie 11,00 
lei per persoană lunar; 

2. În sectorul particular - 15, 00 lei per persoană 
3. Tarifele pentru agenții economici sunt de 140,00 lei lunar per întreprindere. 

Tarifele au fost ajustate la necesitățile reale în anul 2012. Conform datelor ÎM GCL plățile 
calculate se achită lunar de populație în măsură de 100-105%, iar de agenții economici- 100%,  
rentabilitatea serviciului constituind 6%. Gradul de satisfacţie al locuitorilor cu calitatea 
serviciilor de colectare a deşeurilor de la locuinţe, transportarea şi depozitarea deşeurilor în afara 
localităţii este de circa 
80-85 %.  
Dinamica indicatorilor serviciului de salubrizare denotă o creștere stabilă a cheltuielilor 
suportate cu prestarea acestui serviciu în localitate, acest lucru fiind cauzat de creșterea salariilor 
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și prețurilor la combustibil și piesele de schimb. Pentru eficientizarea serviciului de salubrizare 
este necesar de modernizat baza tehnică a ÎM prin dotarea cu 4 unități de transport, 350 
containere, un excavator și un buldozer. 
 
Principalele probleme cu care se confruntă localitatea in ultimii 5 ani legate de 
managementul deşeurilor sunt: 

• Insuficiența surselor financiare pentru reparația căilor de acces la punctele de 
precolectare a deșeurilor și a drumului la gunoiștea autorizată 

• Promovarea redusă a necesității colectării selective a deșeurilor  
• Inexistența unor tehnologii locale de reciclare a deșeurilor  
• Depozitarea ilegală a deșeurilor 
• Lipsa bazei legislative pentru asigurarea obligativității populației de a încheia contracte 

pentru evacuarea deșeurilor și a mecanismelor de aplicare  
• gradul redus de valorificare a deșeurilor 

 
În corespundere cu Strategia Regională Sud pentru asigurarea managementului deșeurilor 
menajere solide pe teritoriul orașului Cahul se prevede construcția unui depozit regional de 
deșeuri. Alte posibilităţi de îmbunătăţire a managementului deşeurilor din localitate în următorii 
5-7 ani sunt: 

1. Asigurarea deservirii cu servicii de salubritate a tuturor agenților economici și a 
gospodăriilor casnice în întregime 

2. Înzestrarea întreprinderii cu echipament modern și suficiente unități de transport  
3. Construcția unei minifabrici pentru reutilizarea deșeurilor conform standardelor 

europeane  
 
În scopul îmbunătățirii managementului deșeurilor menajere solide primăria Cahul a lansat mai 
multe inițiative și proiecte. În luna decembrie 2013 s-a început implementarea proiectului 
”Creșterea capacității de management al deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașele Vaslui 
și Cahul” prin intermediul Programului Operațional Comun România-Ukraina-Republica 
Moldova 2007-2013. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul 
Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat și co-finanțat de statele participante la 
proiect. Scopul proiectului este de a aborda lipsa de echipamente specifice, de a asigura schimbul 
transfrontalier de bune practici în domeniul salubrizării și a crește gradul de conștientizare a 
cetățenilor cu privire la impactul deșeurilor asupra mediului. Bugetul proiectului este de 
1.526.417,21 Euro din care 1.370.574,05 finațarea din partea UE. 
În corespundere cu Planul de Acţiuni al Strategiei de gestionare a deşeurilor în Regiunea de 
Dezvoltare Sud, aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regională Sud în decembrie 2011 APL 
Cahul elaborează Studiul de Fezabilitate (SF) privind crearea infrastructurii pentru un sistem 
integrat de management al deşeurilor în zona III din RD Sud, raioanele Cahul, Cantemir şi 
Taraclia. Studiul este elaborat de Agenția de Dezvoltare și Cooperare a Germaniei GIZ în cadrul 
proiectului  „Modernizarea serviciilor publice locale” (MSPL).  Activitatea este susţinută 
integral de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Ministerul Mediului, partenerii 
proiectului, şi se realizează cu suportul Grupului de Lucru pe Proiect (GLP) pentru zona 
respectivă. 
 

4.8. MEDIUL AMBIANT ȘI SITUAȚIA ECOLOGICĂ 

4.8.1. Factorii calității mediului – apele, solurile, aerul 
Sursele de poluare a aerului de la nivelul orașului sunt transportul și unele obiective industriale, 
în condițiile lipsei centralelor termoelectrice. Cahul se află în topul celor mai 10 poluate orașe 
din Republica Moldova ca urmare a emisiilor generate de transportul auto. Resursele de apă 
potabilă sunt relativ limitate și au o calitate moderată, fiind necorespunzătoare din perspectiva 
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mai multor parametrii hidrochimici. Apele freatice sunt extrem de vulnerabile față de impactul 
antropogen. Din totalul prizelor de apă, numai 20.0% corespund normativelor sanitare și 
igienice. Spectrul poluanților naturali și artificiali este foarte larg: compușii cu azot, pesticide, 
seleniu, fluor, sulfați, etc. Valorile mineralizării și durității totale depășesc de 2.0-5.0 ori și mai 
mult normativele internaționale. În ultimii ani poluarea bacteriană se plasează pe primul loc, 
drept confirmare a majorării impactului antropogen. Solurile din zonă sunt puternic afectate de 
eroziune, precum și de alunecările de teren, la care se adaugă practicarea agriculturii intensive, 
cu utilizarea de îngrășăminte chimice, pesticide, etc.  

Conform datelor Agenției Ecologice Sud în ultimii cel puțin 5 ani concentrația de sulfați, azotați 
și fosfați nu depășesc limitele standardelor LMA influiențînd într-o măsură redusă poluarea 
apelor de suprafață. 

Diagrama nr.2-4 

Concentrația de sulfați, azotați și fosfați  

comparativ cu limitele indicelor de concentrație LMA 

 
Concentrațiile de metale grele, pesticide și hidrocarburi nu sunt estimate. Cele mai poluate 
bazine acvatice din orașul Cahul sunt r. Valea Halmagei – 19 km, r. Frumoasa – 39 km și r. 
Larga -5 km 

În calitate de probleme ce țin de poluarea apelor de suprafață sunt enunțate următoarele: 

• Stațiile de epurare bilogică din oraș funcționează la indici scăzuți 

• Poluarea cu deșeuri menajere și de proveniență animalieră. 
Principalele surse de poluare a aerului sunt transportul auto şi întreprinderile de termoficare. În 
oraşul Cahul nu există focare majore de poluare a aerului, deoarece densitatea capacităţilor 
industriale este moderată, iar activitatea întreprinderilor de termoficare a fost sistată. Printre 
sursele de poluare mai pot fi amintite și rugurile de toamnă şi primăvară, în care populaţia 
degajează deşeurile de pe terenurile agricole. 
 
4.8.2. Educația ecologică și activități în folosul comunității 
În orașul Cahul activează pînă la 10 asociații obștești implicate în activități ecologice. Anual se 
organizează campanii de informare și sensibilizare a cetățenilor pe diferite domenii: protecția 
apei, aerului, solurilor. Cele mai active ONG pe domeniul ecologic din oraș sunt Info-Media 
Centru, Cahul, Centrul de Consultanță Ecologică ș.a. În ultimii ani cu sprijinul acestor ONG în 
oraș au fost atrase mai multe proiecte ecologice. 
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4.9.  GUVERNAREA LOCALĂ/INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

4.9.1. Serviciile administrative 
Orașul Cahul este condus de un primar și de doi viceprimari, aleși în conformitate cu legislația 
națională în vigoare. Consiliul orășenesc este principalul organism deliberativ de la nivel local, 
iar Primăria este organismul executiv.  

Pentru a asigura calitatea presării serviciilor administrative primăria Cahul și-a dezvoltat un 
sistem de proceduri scrise privind etapele și modalitatea de eliberare a documentelor. Aceste 
aspecte au fost analizate în cadrul raportului Institutului de Politici Publice5 în care se regăsesc 
următoarele constatări: 

-  informația referitoare la procedurile administrative, listele de documente ce trebuie 
prezentate pentru perfectarea/eliberarea unor acte de către APL este accesibilă cetățenilor, 
deoarece poate fi găsită atît pe pagina web a Primăriei, cît și pe panourile informative 

-  în procesul de eliberare/perfectare a actelor, persoanele responsabile din cadrul Primăriei 
Cahul utilizează tehnologiile moderne.  

- sunt stabilite proceduri clare pentru depunerea și pentru soluționarea reclamațiilor depuse 
de către cetățeni către Autoritatea Publică Locală.  

Datele studiului organizat cu reprezentanții primăriei Cahul au fost corelate cu Raportul de 
evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor6. În continuare - extras din raportul nominalizat.  

Referitor la facilitățile oferite de către primărie, cel mai apreciat aspect de către persoanele intervievate a fost 
spațiul amenajat pentru primirea cetățenilor (5.36 puncte). Cel mai puțin satisfăcuți respondenții au fost de 
accesibilitatea sediului primăriei în localitate (4.99 puncte). 

Figura 1.12: Apreciați vă rog cât de satisfăcut sunteți de următoarele aspecte ale facilităților oferite de către 
primărie. Apreciați pe o scală de la 1 la 7, unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – foarte satisfăcut. (un răspuns posibil), % 

 

4.9.2. Managementul serviciilor publice 
Vorbind despre managementul serviciilor publice ne vom referi la: 

 Aprovizionarea cu apă 

                                                 
5 ”Evaluarea performanței activității APL a orașului Cahul”, Institutul de Politici Publice Chișinău, 1 decembrie 
2013 
6 ”Evaluarea gradului de satisfacție privind prestarea serviciilor publice în or. Cahul”  elaborat de către Chemonics 
International Inc. în parteneriat cu Magenta Consulting                                                   
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 Asigurarea serviciilor de canalizare 

 Transportul public și infrastructura de transport 

 Managementul deșeurilor menajere și amenajarea teritoriului 

 Asigurarea condițiilor pentru organizarea educației preșcolare și extrașcolare 
În capitolele precedente a fost dată descrierea parametrilor de organizare de către APL a 
serviciilor publice locale, deaceea se va face referirea doar la percepția cetăenilor vizavi de 
calitatea serviciilor asigurate de APL Cahul. 

Informația privind gradul de satisfacție al cetățenilor – din cadrul studiului7.  
 

a) Serviciul de alimentare cu apă 
Figura 2.6: Acordați o notă pe o scală de la 1 la 7, unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – totalmente satisfăcut, nivelului 
Dvs. de satisfacție față de: (un răspuns posibil), % 

 
b) Asigurarea serviciilor de canalizare 

Figura 2.9: Acordați o notă pe o scală de la 1 la 7, unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – totalmente satisfăcut, nivelului 
Dvs. de satisfacție față de: (un răspuns posibil), % 

 
c) Transportul public și infrastructura de transport 

 
Figura 4.8: Apreciați vă rog pe o scală de la 1 la 7 unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – totalmente satisfăcut, cât de 
satisfăcut sunteți de transportul în comun din localitatea Dvs., (un răspuns posibil), % 
 

                                                 
7 Ibidem 
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d) Managementul deșeurilor menajere și amenajarea teritoriului 

 
Figura 3.5: Acordați o notă pe o scală de la 1 la 7, unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – totalmente satisfăcut, nivelului 
Dvs. de satisfacție față de următoarele aspecte:, % 

 
e) Asigurarea condițiilor pentru organizarea educației preșcolare și extrașcolare 

Figura 5.2: Apreciați vă rog nivelul satisfacției Dvs. față de următoarele aspecte ale instituțiilor preșcolare și 
școlare. Notați nivelul Dvs. de satisfacție pe o scală de la 1 la 7, unde 1 – deloc satisfăcut, iar 7 – foarte satisfăcut, 
(un răspuns posibil), % 
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Analiza graficelor Raportului de evaluare a gradului de satisfacție privind prestarea serviciilor 
publice locale elaborat în anul 2013 de Chemonics International Inc. în parteneriat cu Magenta 
Consulting ne confirmă faptul, că cetățenii orașului Cahul sunt în mare măsură satisfăcuți de 
calitatea serviciilor publice locale, media gradului satisfacției fiind de circa 70% din intervievați. 
 

4.9.3. Managementul finanțelor publice locale, proprietatea publică și implementarea 
proiectelor finanțate din exterior 

Finanţele publice 
Componenţa, mărimea, direcţiile şi modul de utilizare a resurselor locale, în special a celor 
financiare, reprezintă unul din elementele principale care caracterizează capacitatea 
administrativă şi funcţională a APL de a-şi realiza multiplele atribuţii legale.  

Bugetul planificat al oraşului Cahul pentru anul 2013 a constituit 49 265, 8 mii lei,  iar bugetul 
realizat - 47 584,5 mii lei. La capitolul venituri se identifică următorul tablou: 

                                      
 Ponderea veniturilor proprii realizate în anul 2013 din bugetul total constituie 29,3% (Notă: 
venuturile proprii din anul 2013 sunt raportate la bugetul primăriei fără volumul resurselor 
financiare ale instituțiilor educaționale preuniversitare). 

Volumul veniturilor proprii sporesc anual, în anul 2011 creșterea veniturilor proprii a constituit 
10,9%, în anul 2012 – 11,9%, iar în 2013 - 29,3%. 

În ultimii 3 ani bugetul primăriei Cahul este în crestere si se înregistrează o stabilitate bugetară, 
veniturile proprii se încaseaza anual mai mult decît cele scontate. 

Sporirea capacitătii bugetare proprii a permis primăriei Cahul în ultimii ani să facă investitii 
capitale în cosntrucția cazangeriilor individuale la institutiile publice (Scoala sportiva nr. 1 s.a.) 
optimizînd cheltuielile de asigurare a institutiilor cu agentul termic. 

În bugetul local predomină cheltuilelile de retribuire a muncii, astfel in anul 2013 acestea au 
constituit 54%. Cheltuielile de întretinere (energie electrica, gaz, apă) constituie 10,2%, iar  
alimentația copiilor din grădinițe din bugetul local constituie 4,6%, cheltuielile de amenajare a 
teritoriului – 9,6%. 

În 2013 deficitul bugetar ar fi constituit circa 3.700.000 lei.  
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4.9.4. Transparența luării deciziilor 
Conform datelor primăriei Cahul în perioada 2011-2013 Consiliul Orășenesc Cahul a elaborat în 
total 868 decizii din care adoptate 850. În diagrama alăturată poate fi vizualizat tabloul pe ani. 

 

Graficul nr. 5 

                              
Conform diagramei observăm, că numărul deciziilor adoptate anual este în scădere. Un proiect 
de decizie este elaborat de APL Cahul în termen de 1-2 zile, chiar dacă legea permite pentru 
acest proces utilizarea a 15 zile calendaristice pentru ca procesul decizional să asigure 
consultarea cetățenilor. Din cele 240 decizii adoptate în anul 2013 au fost consultate doar 8 
decizii ceea ce constituie 3% din numărul total. 

 Pentru consultarea proiectelor de decizie în anii 2011-2013 au fost organizate audieri publice și 
mese rotunde. Comisiile de specialitate s-au întrunit anual în mediu în cadrul a 14 ședințe.  

În anii 2010-2011 la CO Cahul s-au desfășurat cîte 9 ședințe, iar în anul 2012 – 12 ședințe. În 
cadrul celor 12 ședințe au fost adoptate 274 decizii, deci, în medie cîte 22 decizii adoptate. 

 La comisiile de specialitate participă circa 24 consilieri, sunt puiține cazuri de amînare a 
ședințelor din lipsa cvorumului.  

În diagrama alăturată este reflectat co-raportul decizilor cu caracter normativ și individual 
adoptate de Consiliul Orășenesc Cahul. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama nr. 6 
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Dacă în anul 2011 numărul deciziilor adoptate cu caracter normativ a fost de 3 ori mai mare decît 
a celor cu caracter individual, atunci în ultimul an, 2013, coraportul acestora s-a schimbat și 
numărul deciziilor individuale a devenit mai mare decît a celor normative.  

Următoarele date se referă la legalitatea procesului decizional local: 

1. Contestări ale acțiunilor/inacțiunilor APL din partea cetățenilor – 14 
2. Decizii modificate pe motiv de legalitate – 14 

3. Decizii abrogate pe motiv de legalșitate – 17 
4. Decizii atacate în contencios administrativ – 33. 

Deci, din 850 decizii adoptate în anii 2011-2013 33 decizii au fost atacate în contencios 
administrativ, ceea ce constituie 3,8%. 

Primăria Cahul activează în baza unui plan trimestrial de activitate, implementarea planului fiind 
monitorizată de consiliul orășenesc. Evaluarea activității primăriei ca instituție se face prin 
evaluarea internă finalizată cu rapoarte scrise. 

Principalele mecanisme utilizate în asigurarea transparenței procesului decizional sunt: 

- Panoul informativ din sediul primăriei 

- TV locală 

- Pagina web a primăriei. 

Una din platformele frecvent utilizate pentru asigurarea participării locuitorilor la procesul 
decizional este organizarea permanentă a consultărilor publice speciale/ tematice. În același 
timp, pentru responsabilizarea APL față de cetățeni a fost consituit un comitet al societății 
civile menit să interaționeze cu APL Cahul pe diferite probleme de interes comunitar. Primăria 
Cahul organizează audieri publice pentru dezbaterea bugetului. În anul 2013 au fost organizate 
6 ședințe de consultare a cetățenilor referitoare la buget. Chiar dacă proiectul bugetului a fost 
transmis pentru consultare cetățenilor, acesta nu a fost însoțit de adnotări explicative la liniile 
bugetare ”pe înțelesul nespecialistului” și acest fapt a afectat gradul de înțelegere a 
participanților a proceselor bugerate și a proiectului bugetului local. 

 
 

4.9.5. Capacitatea factorului uman din APL & evaluarea resurselor  
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Analiza capacității factorului uman al APL Cahul este extrasă din raportul de ”Evaluare a 
performanței activității APL a orașului Cahul”8.  

Din 27 de angajați, 24 au studii superioare sau superioare incomplete (88,8% din total). Aceasta 
indică că Primăria dispune de un potențial uman dezvoltat. 

Pentru perioada anilor 2010-2012, ponderea angajărilor prin concurs din totalul persoanelor 
angajate a constituit 50%, asigurînd un proces de angajare relativ transparent și echitabil. În 
cadrul Primăriei, angajații sunt moldoveni/romîni în proporție de 92,6% și 7,4 ucraineni. 
Procesul de angajare a personalului Primăriei a fost efectuat în totalitate conform organigramei 
tip. 

La Primăria Cahul, în 2010-2012, 4 angajați au fost promovați  în funcție în baza criteriilor de 
merit. Pentru aceeași perioadă, 62,9% din numărul total al angajaților Primăriei au fost evaluați 
conform cerințelor Regulamentului. 

În perioada anilor 2010-2012, la cursuri de perfecționare profesională nu a participat nici un 
angajat, ceea ce atestă o atenție insuficientă pregătirii profesionale continue a angajaților. 
 

 

5. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI CAHUL 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
• Amplasarea geografică la hotar cu 
România și cu Ucraina 
• Rolul de centru polarizator al raionului 
Cahul și al regiunii de dezvoltare Sud; 
• Prezența zăcămintelor de ape minerale și a 
bazinelor de apă- rîul Frumoasa și Lacul cu apă 
dulce; 
• Sporul natural pozitiv al populației; 
• Construcția căii ferate Cahul-Giurgiulești; 
• Ponderea ridicată a populației aptă de 
muncă; 
• Tradiții în organizarea activităților 
culturale (festivaluri, hora de la Cahul, saloane de 
carte, expoziții, tîrguri…); 
• Forța de muncă calificată; 
•   Amplasarea în raza or. Cahul a unor 
dintre cei mai mari contribuabili din țară; 
•  Or. Cahul - membru al Euroregiunii 
Dunărea de Jos și Euroregiunii ”Marea Neagră” 
• Ponderea sporită a sectorului ÎMM; 
• Reabilitarea infrastructurii de apă și apă 
uzată; 
• Existența serviciilor sociale alternative 
pentru grupurile dezavantajate dezvoltate de 
reprezentanții sectorului asociativ; 
• Existența unor avantaje competitive și 
aglomerări industriale (industria alimentară și a 
băuturilor); 
• Statutul de stațiune balneoclimaterică și 
existența Sanatoriului “Nufărul Alb”; 

• Starea proastă a drumurilor de acces; 
• Traficul auto congestionat din zona 
centrală; 
• Acumulări sporite de gaze și poluanți în 
zona centrală a orașului datorită traficului intens și 
unităților de transport învechite 
• Pierderi enorme de energie în instituțiile 
publice și fondul locativ din cauza lipsei 
termoizolării clădirilor 
• Poluarea solului și apelor cu ape epurate din 
cauza că rețeaua de canalizare acoperă doar 30% 
din suprafața totală a orașului 
• Lipsa totală a sistemelor de energie 
regenerabilă 
• Insuficiența sistemelor de evacuare a apelor 
pluviale 
• Deteriorarea stației de tratare și a sistemului 
de purificare a apei 
• Baza tehnico-materială a instituțiilor 
educaționale și culturale învechită și insuficienta 
aplicare a tehnologiilor informaționale 
• Acces redus a persoanelor dezavantajate și 
cu mobilitate scăzută în instituțiile publice, 
educaționale și culturale din cauza lipsei pantelor de 
acces 
• Insuficiența structurilor de sprijinire a 
afacerilor și a inovării; 
• Accelerarea procesului de îmbătrânire a 
populației 
• Migrația masivă a populației tinere în 

                                                 
8 ”Evaluarea performanței activității APL a orașului Cahul”, Institutul de Politici Publice Chișinău, 1 decembrie 
2013 
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• Modernizarea sistemului de colectare a 
deșeurilor; 
• Funcționarea în localitate a instituțiilor de 
învățământ superior și prezenta unei oferte 
educaționale diversificate; 
• Funcționarea sistemului de transport public 
în comun; 
• Preznța unei infrastructuri diversificate de  
servicii de cazare și alimentație publică; 
• Funcționarea unor întreprinderi mari din 
domeniul confecții care crează locuri de muncă 
pentru locuitorii urbei; 
• Existența mai multor acorduri de înfrățire 
cu orașe din străinătate; 
• Dezvoltarea și implementarea proiectelor 
de parteneriat cu instituții și organizații din 
Romînia și Ucraina 

străinătate; 
• Competențe reduse în scrierea de proiecte și 
atragerea de investiții și lipsa unei structuri în 
cadrul APL Cahul care să se ocupe în acest 
domeniu 
• Eficiența energetică scăzută a fondului 
construit – public și privat; 
• Existența unui număr mare de străzi și a 
porțiunilor de trotuare care necesită lucrări de 
reabilitare și modernizare; 
• Eficiența energetică redusă a sistemului de 
iluminat public din oraș; 
• Valorificarea insuficientă a resurselor 
energetice regenerabile; 
• Gradul redus de colectare a deșeurilor 
reciclabile și slaba valorificare a acestora; 
• Promovarea insuficientă a potențialului 
turistic local; 
• Starea avansată de uzură fizică și morală a 
infrastructurii sportive existente;  

 
OPORTUNITĂŢI PERICOLE 

• Atragerea fondurilor europene 
• Integrarea europeană a și consolidarea 
cooperării transfrontaliere; 
• Accesarea de finanțări nerambursabile 
pentru cooperarea transfrontalieră  
• Descentralizarea administrativă și 
dezvoltarea regională; 
• Crearea clusterelor regionale în domeniul 
agriculturii; 
• Valorificarea resurselor de energie 
regenerabilă din zonă; 
• Modernizarea rețelei naționale de drumuri 
și de căi ferate; 
• Creşterea atractivităţii mediului de afaceri 
autohton pentru investitorii străini; 
• Creşterea interesului pentru agricultura 
ecologică/bio la nivel european și mondial; 
• Creșterea alocărilor de la bugetul de stat 
pentru investiții la nivel local; 
• Creşterea numărului de iniţiative de tip 
parteneriat public-privat; 
• Sprijinirea dezvoltării agroturismului în 
jurul orașului. 
• Regionalizarea serviciilor de 
apă/canalizare și fortificarea operatorului economic 
local 
• Crearea unui depozit regional de colectare 
a deșeurilor  
• Crearea parteneriatelor public-private  
• Colaborarea în cadrul Euroregiunii 
”Dunărea de Jos” 
• Deschiderea unui serviciu mass-media 
local cu antrenarea specialiștilor calificați 
• Darea în exploatare a zonei de odihnă 
”Lacul Sărat” 

• Insuficiența resurselor financiare 
bugetare și externe pentru punerea în practică a 
ideilor dezvoltării socio-culturale a orașului 
• Prezența factorului birocratic în 
implementarea proiectelor cu fonduri externe 
• Influența factorului politic în realizarea 
programelor de dezvoltare 
• Exodul specialiștilor și a sportivilor de 
performanță din oraș 
• Degradarea calității terenurilor agricole 
• Instabilitate politică și dezechilibru în 
asigurarea continuității serviciilor sociale 
existente 
• Grad avansat de sărăcie a populației 
• Instabilitate politică și economică 
• Extinderea economiei tenebre 
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• Activizarea mediului academic în 
domeniul cercetării și promovării IT  

 

Principalele avantaje competitive ale orașului Cahul sunt9: 
1. Orașul Cahul este cel mai important pol de atracție turistică din partea de sud a Republicii 
Moldova, dispunând de resurse de ape minerale cu rol curativ (Sanatoriul „Nufărul Alb”), de 
instituții culturale, dar și de oportunități diversificate de agrement în jurul său (rezervație 
științifică, locuri de pescuit, zonă de agrement în curs de dezvoltare în jurul Lacului Sărat). Toate 
acestea creează premise pentru dezvoltarea turismului balnear și de wellness, a celui ecologic, de 
agrement, gastronomic-viticol și chiar a agroturismului, cu condiția conceperii și promovării 
unor circuite intregrate, care să includă alte obiective din regiunea de dezvoltare Sud sau din 
țările învecinate (de ex. Delta Dunării); 

2. Orașul Cahul este situat în centrul uneia dintre cele mai importante zone agro-viticole din 
Republica Moldova și chiar din Europa de Est. Trecerea treptată de la o agricultură de 
subzistență la una modernă, bazată pe exploatații de mari dimensiuni și structuri asociative, care 
să activeze pe tot lanțul de furnizare (de la producția de materii prime, la transport, depozitare, 
procesare, marketing și comercializare), poate transforma Cahulul într-un centru agro-industrial 
de importanță transfrontalieră; 

3. Orașul Cahul, prin funcțiile sale complexe de deservire a întregii regiuni de dezvoltare 
Sud, are potențialul de a obține statutul de municipiu, cu o arie de polarizare extinsă, pentru care 
să furnizeze servicii educaționale, sanitare, culturale, administrative, etc., cu condiția continuării 
investițiilor în dezvoltarea urbană integrată a acestuia.  

Priorități de dezvoltare: 

1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor turistice; 

2. Dezvoltarea și valorificarea potențialului agro-industrial al orașului; 

3. Dezvoltarea urbană durabilă a orașului pentru a deservi mai bine populația regiunii de 
dezvoltare Sud; 

4. Creșterea accesibilității orașului. 

 
Partea II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ A ORAȘULUI 
CAHUL 
6. CADRUL GENERAL AL STRATEGIEI. 
6.1. VIZIUNEA ORAȘULUI CAHUL 
Municipiul Cahul este: 
• oraș-stațiune balneo-turistic recunoscut în Europa; 
• pol de creștere/dezvoltare regională și centru academic regional; 
• localitate prosperă cu economie competitivă și infrastructură modernă, cu valori 
culturale, tradiții și potențial turistic valorificat, cu servicii calitative prestate cetățenilor  

                                                 
9  ”Ghid de recomandări practice privind implementarea dezvoltării teritoriale integrate”, elaborate de ,,Asociația 
Centrul de Dezvoltare Comunitară - Iași” cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul Programului Operaţional Comun 
România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. Elaborat în anul 2014 
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• comunitate ce funcționează ca centru strategic în atragerea investițiilor, asigurând 
un mediu de viață atractiv, confortabil și nepoluat; 
• cu cetățeni activi și responsabili civic. 
 

6.2. MISIUNEA APL CAHUL  
              Misiunea APL Cahul este crearea pentru cetățenii și oaspeții orașului a condițiilor 

atractive d. p. d. v.  socio-cultural, economic, ecologic și investițional prin 
valorificarea optimă a resurselor locale și externe, atragerea și gestionarea 
eficientă a investițiilor, acordarea serviciilor publice de calitate pentru cetățeni și 
consultarea comunității în problemele de interes public, promovarea 
parteneriatului public-privat și diversificarea serviciilor sociale pentru cetățeni.  

 

6.3. Valori 
- Respect 
- Onestitate 
- Disciplină  
- Profesionalism 
- Integritate 
- Toleranță 
- Activism 
 

6.4. DIRECȚII STRATEGICE ȘI OBIECTIVE SPECIFICE DE DEZVOLTARE A 
ORAȘULUI CAHUL 

 

Direcție Strategică 1: DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ A ORAȘULUI 
CAHUL 

 
Direcție Strategică 2:  PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI 

ENERGETICE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT 
 

Direcție Strategică 3: EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA REȚELELOR EDILITARE 
CONFORM PRIORITĂȚILOR ȘI REABILITAREA 
INFRASTRUCTURII SOCIAL-ECONOMICE URBANE 

 
Direcție Strategică 4: DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR 

SOCIALE PENTRU DIFERITE CATEGORII DE POPULAȚIE   
 

Direcție Strategică 5: SPORIREA ANGAJAMENTULUI CIVIC AL CETĂȚENILOR 
ORAȘULUI ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE ȘI 
MOBILIZARE ÎN INTERES COMUNITAR
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7. Analiza  cadrului strategic 
 
Analiza  cadrului strategic  are drept scop  identificarea  priorităților stabilite la nivelurile: național, 
regional, raional și sectorial. Aceasta își propune, de asemenea, să identifice influența pe care strategiile 
respective o au asupra orașului Cahul, precum și importanța pe care aceste strategii o au în cadrul 
procesului de elaborare a planului de dezvoltare a orașului. 

 

Direcția strategică 1. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ A ORAȘULUI CAHUL  

Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea orașului Cahul ca punct strategic în atragerea investițiilor 
Principalele documente strategice naționale și regionale de care se va ține cont în realizarea acestui 
obiectiv sunt: Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) (notă: doar raionul Cahul 
din Republica Moldova are acces la fluviul Dunărea), Strategia Regională de Dezvoltare a RDS 2010-
2016, Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Cahul şi planurile de acțiuni aferente acestor 
strategii, cât și re-dobândirea statutului de municipiu, care poate oferi noi oportunități în atragerea 
investițiilor și promovarea mai activă a potențialului investițional. 

Priorități de bază  stabilite în documentele strategice: 
 

- asigurarea și susținerea dezvoltării economice, sociale și culturale a statelor și regiunilor situate în 
bazinul hidrografic al Dunării, cu respectarea normelor de protecție a mediului; diminuarea 
decalajelor social-economice dintre regiuni; eficientizarea utilizării fondurilor europene și 
atragerea de noi fonduri pentru regiunea Dunării.  

Strategia regională a RDS prin Prioritatea 2. Diversificarea economiei şi susținerea dezvoltării sectorului 
privat, Măsura 2.1.Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin crearea și consolidarea incubatoarelor de 
afaceri, centrelor de consultanță și dezvoltare a afacerilor, centrelor regionale de expoziție, parcurilor 
industriale stipulează faptul, că raioanele Taraclia, Cahul şi Ştefan Vodă sunt cele mai avansate din punct 
de vedere al dezvoltării industriale și sectorul ÎMM este cel mai bine reprezentat în Cahul, Taraclia şi 
Căuşeni. Luând în considerație dezvoltarea sectorului industrial şi activitatea ÎMM, investițiile în 
infrastructura de afaceri vor avea un impact mai puternic, dacă vor fi realizate în raioanele Cahul şi 
Taraclia. Acest potențial al raionului și orașului Cahul în context regional trebuie să constituie un imbold 
în planificarea acțiunilor de asigurare a realizării obiectivului strategic OS 1.1. 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf 

 
OS 1.2. Stimularea spiritului antreprenorial  

În realizarea acestui obiectiv urmează să se țină cont de oportunitățile oferite prin Strategia 
națională privind politicile de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-2015; Strategia de dezvoltare a 
Regiunii de Dezvoltare Sud (2010-2016) în cadrul Măsurii 2.5. Dezvoltarea capacităților de 
antreprenoriat şi susținerea în inițierea afacerilor; Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii pentru anii 2012-2020; Programul de susținere şi dezvoltare a sectorului IMM-urilor pentru 
promovarea eforturilor privind ajustările economice structural; Programul național de atragere a 
remitențelor în economie "PARE 1+1";  Programul „Gestiunea eficientă a afacerii”; PNAET; Fondul 
special de garantare a creditelor (FGC), etc. 

Priorități de bază conform documentelor strategice: 
• stimularea antreprenorialului prin organizarea training-urilor, consultațiilor şi oferirea asistenței în 

domeniile precum aspecte legale relevante pentru inițierea afacerilor, contabilitate, marketing, 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
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accesarea creditelor, elaborarea business planurilor etc. 
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.p
df 

• Susținerea şi antrenarea tinerilor în programe/activități de antreprenoriat. 

• Preluarea din experienţa de succes a altor localităţi din republică. 

• Susţinere a persoanelor implicate în procese migratorii.  

• Inaugurarea mecanismelor de supraveghere şi reglare a proceselor de migraţie circulară (birouri de 
relaţii cu migranţii, etc.).  

 

OS 1.3. Diversificarea economiei locale, inclusiv prin dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe 
cunoaștere și inovare 

În planificarea și realizarea activităților ce țin de dezvoltarea turismului local se va face referință la 
Strategia de dezvoltare durabila a turismului in Republica Moldova în anii 2003-2015, Strategia de 
Dezvoltare Regională a RDS pentru 2010-2016, Strategia de dezvoltare a turismului în raionul Cahul și 
Strategia dezvoltării durabile a Zonei balneoturistice „Lunca Prutului”.  

În Strategia RDS conform priorității 3 - Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice, a 
Măsurilor 3.3: Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale și Măsura 3.4: 
Promovarea RDS ca destinaţie turistică şi suport pentru stabilirea parteneriatelor în sectorul turistic se 
menționează că  ”intervenţiile trebuie să fie concentrate asupra obiectivelor ce au potenţial turistic înalt, 
precum Sanatoriul „Nufărul Alb”, vinăriile de la Purcari, Ciumai, rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”, 
lacul Beleu, etc.” 
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf 

Printre priorități se menționează: 

- Elaborarea de studii și analize de marketing; 

- Crearea și facilitarea de parteneriate între întreprinzătorii din turism (furnizorii de servicii turistice) și 
instituțiile publice; 

- Crearea de parteneriate interne, precum și cu agențiile de turism străine și instituțiile similare; 

- Crearea, distribuția și comercializarea de produse turistice de valoare adăugată mai mare ("pachete" de 
servicii, etc); 

- Formare și educație în furnizarea de servicii de turism și management 

Strategia dezvoltării durabile a Zonei balneoturistice „Lunca Prutului” elaborată de mediul de afaceri din 
Cahul reprezentat prin Asociația Antreprenorilor REAL XXI stipulează următoarele:  crearea bazei şi a 
condiţiilor necesare pentru dezvoltarea prioritară a turismului de sănătate (balnear) în mod integrat şi 
durabil, asigurănd astfel o creştere socio-economică considerabilă ale comunităţilor raionului Cahul. 

 

DS 2. PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL 
PUBLIC ȘI PRIVAT 

OS 2.1.-  OS 2.2. Amenajarea, păstrarea și extinderea parcurilor, scuarurilor și a spațiilor verzi și 
Gestionarea eficientă a deșeurilor și îmbunătățirea stării de salubritate a orașului 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf


52 
 

Asigurarea gestionării eficiente a deșeurilor în orașul Cahul trebuie să se realizeze în corespundere cu 
Strategia sectorială regională – „Strategia de management integrat al deșeurilor managere solide” (2012-
2025), elaborată cu suportul Companiei Spaniole Internaționale de Consultanță EPTISA și aprobată de 
către Consiliul de Dezvoltare Regională Sud la 27.12.2011. Conform acestei strategii va avea loc 
regionalizarea treptată a depozitelor de deșeuri orașul Cahul fiind parte a subregiunii 3 compusă din 
raioanele Cantemir, Cahul şi Taraclia. Conform acestei strategii depozitul regional de deșeuri menajere 
solide va fi amplasat la depozitul actual al orașului Cahul, acest lucru constituind o premisă clară a 
modului în care trebuie să fie analizate, planificate și realizate acțiunile în domeniul managementului 
deșeurilor în oraș și subregiunea 3. 

 http://www.adrsud.md/public/files/deseuri/Strategia_de_gestionare_integrata_a_deseurilor.pdf 

 

OS 2.3. Sporirea  eficienței energetice a dotărilor din sectorul public și privat 

Planul de acțiuni pentru sporirea eficienței energetice a dotărilor, preponderent din sectorul public, va fi 
axat pe prevederile Strategiei Regionale de Dezvoltare a RDS, 2010-2016, Măsura 1.4. Sporirea eficienței 
energetice a clădirilor publice. 

Conform acestei strategii intervențiile aferente acestei măsuri vor reduce costurile de întreținere și vor 
spori confortul beneficiarilor, asigurând creșterea randamentului consumului de energie prin diverse 
metode sau instalarea colectoarelor solare pentru asigurarea cu apă caldă. 

În aceeași strategie, Măsura 2.6. Promovarea eficienței energetice în sectorul de afaceri se menționează, 
că sectorul de afaceri din se caracterizează printr-un consum sporit de energie și ca rezultat, costurile de 
producție sunt mai ridicate, ceea ce afectează negativ competitivitatea agenților economici locali. 
Intervențiile în cadrul acestei măsuri vor include: 

- studii cu privire la aplicarea măsurilor de eficientă energetică în sectorul de afaceri; 

- campanii de conștientizare pentru agenți economici pe tema eficienței energetice; 

- training-uri, instruiri, consultări pentru agenți economici cu privire la eficientă energetică. 

Tot în același context, este important să ținem cont și de Măsura 3.5 Promovarea utilizării resurselor de 
energie regenerabilă, care include înfiinţarea unităţilor de producere a energiei în baza biomasei, 
utilizarea energiei solare şi eoliene, instalaţii cu ciclu închis de utilizare a apelor etc. Măsura are ca scop 
promovarea utilizării resurselor de energie regenerabilă, contribuind la dezvoltarea afacerilor şi 
ameliorarea stării mediului natural. 

Această măsură poate fi implementată prin următoarele intervenţii: 

• Organizarea evenimentelor de informare şi sporire a conştientizării publice privind beneficiile utilizării 
resurselor de energie renovabilă; 

• Promovarea “tehnologiilor prietenoase mediului” prin intermediul sectorului educaţional şi privat; 

• Diseminarea şi promovarea experienţei de utilizare a energiei regenerabile (solară, eoliană,biomasă). 

Implementarea proiectelor pentru realizarea priorităţii 3 va fi monitorizată în baza următorilor indicatori 
de performanţă: 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf 

 

http://www.adrsud.md/public/files/deseuri/Strategia_de_gestionare_integrata_a_deseurilor.pdf
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
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DS 3. EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA REȚELELOR EDILITARE CONFORM 
PRIORITĂȚILOR ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII SOCIAL-ECONOMICE URBANE  

OS 3.1. Asigurarea populației cu servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare de calitate 

În realizarea acestor deziderate se va ține cont de prevederile Strategiei Regionale de Dezvoltare a RSD, 
cât și strategiei socio-economice a raionului Cahul, componenta apă și canalizare elaborată în anul 2012 
cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ aprobată de Consiliul Raional Cahul. 

Prin Prioritatea 1. Reabilitarea infrastructurii fizice, Măsura 1.1. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea 
sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare strategia regională a RDS stabilește scopul final și anume 
- Îmbunătățirea accesului la sistemele de Aprovizionare cu Apă și Canalizare AAC nu numai vor spori 
calitatea vieții locuitorilor din RDS, dar, de asemenea este o precondiție pentru productivitate și 
competitivitate mai înaltă, mai ales în agricultură. Intervențiile în acest sector trebuie, de asemenea să fie 
în acord cu Strategia privind aprovizionarea cu apă și servicii de canalizare a localităților din Republica 
Moldova, care prevede:  

- utilizarea surselor de apă de suprafață (pentru RDS râurile Prut și Nistru)  

- promovarea principiilor economiei de piață în serviciile de aprovizionare cu apă și canalizare,  

- extinderea sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă și canalizare și creșterea gradului de acces al 
populației la aceste servicii. 
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf 

 

OS 3.2. Sporirea capacităților operatorului economic din domeniul AAC (Alimentarea cu Apă și 
Canalizare) este obiectivul care rezultă direct din strategia socio-economică a raionului Cahul, 
componenta apă și canalizare elaborată în anul 2012 cu suportul partenerului de dezvoltare GIZ aprobată 
de Consiliul Raional Cahul. 

OS 3.3. Reabilitarea drumurilor locale și decongestionarea traficului din zona centrală a urbei 

Principalul document la care trebuie să ne referim în elaborarea acțiunilor pentru asigurarea realizării 
acestui obiectiv, este, de asemenea Strategia de Dezvoltare Regională a RDS, 2010-2016 prin Prioritatea 
1. Reabilitarea infrastructurii fizice, Măsura 1.2. Construcţia, reabilitarea şi modernizarea drumurilor 
regionale şi a drumurilor locale. Conform acestei strategii scopul final este reabilitarea și dezvoltarea 
infrastructurii publice, pentru ridicarea nivelului atractivității investiționale și oferirea condițiilor mai 
bune de trai populației RDS.  

Intervențiile în infrastructura drumurilor trebuie să sporească:  

- conectivitatea localităților cu potențial de creștere  

- conectivitatea localităţilor amplasate in jurul localităţilor cu potențial de creştere  

- accesibilitatea obiectivelor de importanță strategică precum aeroportul din Cahul, portul Giugiulești, 
sanatoriul ,,Nufărul Alb” din Cahul etc.  

Este imperativ să se țină cont și de Măsura 1.3. Reabilitarea căilor de acces spre punctele de trecere a 
frontierei, deoarece orașul Cahul  are ca avantaj specific punctul de trecere a frontierei cu România Cahul 
–Oancea. Conform strategiei regionale intervențiile în cadrul acestei măsuri se vor axa cu precădere pe 
reabilitarea și modernizarea drumurilor de acces la punctele de trecere a frontierei. 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf 

http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
http://www.adrsud.md/public/files/publication/Strategia_de_Dezvoltare_Regional_Sud_revizuit.pdf
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OS 3.3. Reabilitarea și modernizarea infrastructurii social-economice, a instituțiilor cultural-sportive 
și de agrement 

Pentru asigurarea realizării acestui obiectiv specific în calitate de referințe vor servi Strategia Regională 
de Dezvoltare a RSD, cât și strategia socio-economică a raionului Cahul. 

 

DS 4. DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU DIFERITE 
CATEGORII DE POPULAȚIE   

OS 4.1. - OS 4.2. Extinderea serviciilor și valorificarea oportunităților din sectorul tineret și  
Stimularea participării tinerilor spre o viață social activă 

În asigurarea realizării acestor obiective acțiunile planificate vor reieși din Strategia naţională de 
dezvoltare a sectorului de tineret pentru anii 2014-2020, Strategia de Dezvoltare a tineretului din raionul 
Cahul, planul de acțiuni în domeniul tineretului al orașului Cahul. 

 

DS 5. SPORIREA ANGAJAMENTULUI CIVIC AL CETĂȚENILOR ORAȘULUI ȘI 
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE ȘI MOBILIZARE ÎN INTERES COMUNITAR 

OS 5.1 Sporirea transparenței în activitatea APL 

Pentru sporirea gradului de asigurare a transparenței se va ține cont de Strategia Națională de 
descentralizare, Legea privind transparența în procesul de luare a deciziilor şi Regulamentul cu privire la 
procedurile de asigurare a transparenței în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, aprobat prin HG 
Nr. 96  din  16.02.2010. 

Prioritățile de bază conform acestor documente strategice sunt: 
• Îmbunătățirea sistemului de alegeri la nivelul APL, astfel încât să crească semnificativ 

reprezentativitatea, responsabilitatea şi competența aleșilor locali. 

• Clarificarea regimului controlului administrativ de legalitate, de coordonare a serviciilor 
desconcentrate în teritoriu, cu respectarea strictă a autonomiei locale. 

• Extinderea participării publice în procesul decizional la nivel local, inclusiv prin prisma 
echilibrului de gen, şi generalizarea metodelor de consultare universală în vederea consolidării 
democratice. 

OS 5.2 - OS 5.3 Dezvoltarea parteneriatelor locale, regionale, naționale și 
internaționale/transfrontaliere și Asigurarea creșterii gradului de implicare și mobilizare a 
cetățenilor în acțiuni de interes comunitar. 

În realizarea acestor obiective strategice principalele documente de referință vor fi Strategia de 
Dezvoltare în cadrul Euroregiunii ”Dunărea de Jos”, Startegia de Dezvoltare Regională Sud ș.a. 

În conformitate cu direcțiile strategice și obiectivele  specifice  este  elaborat Planul de acțiuni pentru 
dezvoltarea orașului Cahul pentru anii 2015-2017.
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8. Cadrul operațional al strategiei 
8.1. Planul de acţiuni 2015 – 2017 

Direcția Strategică 1:  DEZVOLTAREA ECONOMICĂ DURABILĂ A ORAȘULUI CAHUL  

n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

Obiectiv specific 1.1.  DEZVOLTAREA ORAȘULUI CAHUL CA PUNCT STRATEGIC ÎN ATRAGEREA INVESTIȚIILOR 

1.1.1. Analiza potențialului investițional al 
orașului Cahul ca parte a Ghidului de investiții 
în orașul Cahul 

2015- 
2016 

180.000 lei APL I Cahul Asociația Antreprenorilor din 
Cahul, Centrul de Business Cahul, 
reprezentanți ai ÎMM 

Buget local, donații externe 

• Ghid investițional 
elaborat 

1.1.2. Elaborarea conceptelor pe proiecte 
investiționale și crearea unui portofoliu de 
proiecte din cadrul Ghidului investițional 

2016 180.000 lei APL I Cahul Asociația Antreprenorilor din 
Cahul, Centrul de Business Cahul, 
reprezentanți ai ÎMM 

Buget local, donații externe 

• Portofoliu de proiecte 
investiționale creat 

1.1.3. Elaborarea și punerea în aplicare a 
mecanismului de promovare a potențialului 
investițional (ca parte a Ghidului investițional) 

2016 350.000 lei APL I Cahul și 
partenerii 
locali 

Asociația Antreprenorilor din 
Cahul, Centrul de Business Cahul, 
reprezentanți ai ÎMM 

Buget local, donații externe 

• Potențial investițional 
promovat 

1.1.4. Elaborarea regulamentului de stimulare 
a autorilor proiectelor de dezvoltare locală 
aprobate spre finanțare pentru sporirea 
volumului investițiilor atrase  

2015 - APL I Cahul APL II Cahul • Regulament elaborat, 
aprobat și pus în aplicare 

Obiectiv specific 1.2.    STIMULAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

1.2.1. Elaborarea și diseminarea broșurilor cu 
istorii de succes din domeniul 
antreprenorialului local 

2015-
2016 

70.000 lei APL I Cahul și 
partenerii 
locali 

Asociația Antreprenorilor din 
Cahul, Centrul de Business Cahul, 
reprezentanți ai ÎMM 

Buget local, donații externe 

• Cel puțin 10 istorii de 
succes a ÎMM promovate 

1.2.2. Elaborarea și aprobarea unui regulament 
de asigurare a facilităților pentru dezvoltarea 
afacerilor bazate pe reduceri și scutiri de la 
taxele locale 

2015 - APL I Cahul și 
serviciile 
desconcentrate 

Asociația antreprenorilor, ONG, 
alte servicii desconcentrate 

• Regulament de 
asigurare a facilităților pentru 
dezvoltarea antreprenorialului 
local elaborat și aprobat de 
CO Cahul 

1.2.3. Organizarea forului antreprenorilor si 
premierea câștigătorilor concursului 
”Antreprenorul anului” 

Din 
2015, 
anual 

150.000 lei  APL I Cahul APL II Cahul, Asociația 
Antreprenorilor din Cahul, Centrul 
de Business Cahul, Rotary Club 
Cahul, reprezentanți ai ÎMM.  
Buget local, donații externe 

• Cel puțin 5 
antreprenori stimulați anual 

1.2.4. Dezvoltarea platformelor de dialog și 
comunicare între APL și mediul de afaceri prin 
Crearea consiliului consultativ 

Din 
2015,  
semestri
al 

 APL I Cahul și 
ONG din 
domeniul 
economic 

ONC din domeniul socio-economic • Platformă de 
comunicare eficientă 
constituită 

Obiectiv specific 1.3. 

DIVERSIFICAREA ECONOMIEI LOCALE, INCLUSIV PRIN DEZVOLTAREA TURISMULUI ȘI A ECONOMIEI BAZATE PE CUNOAȘTERE ȘI INOVARE 

1.3.1 Elaborarea studiului de fezabilitate 
privind potențialul balneo-turistic al orașului 
Cahul  

2015 400.000 lei APL I Cahul APL II Cahul, ADR Sud 

FNDR, donator externi 

• Studiu de fezabilitate 
elaborat 

1.3.2. Constituirea clusterului furnizorilor de 
servicii din domeniul balneo-turistic  

2017 - APL I Cahul APL II Cahul, Asociația 
Antreprenorilor din Cahul, Centrul 
de Business Cahul, Rotary Club 

• Este constituit 
clusterul AE implicați în 
prestarea serviciilor balneo-
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

Cahul, reprezentanți ai ÎMM 

Buget local, donații externe 

turistice 

1.3.3. Valorificarea potențialului Universității 
de Stat ”B. P. Hasdeu” din Cahul ca centru 
regional de cercetare și inovare  

2015-
2017 

 APL I Cahul și 
administrația 
Universității de 
Stat ”B. P. 
Hasdeu” Cahul 

APL II Cahul 

Buget local, bugetul instituțional al 
universității 

• Potențial universitar 
pus în aplicare prin lucrări și 
teze de licență elaborate pe 
tematica dezvoltării orașului 
Cahul 

1.3.4. Crearea unui incubator de afaceri pentru 
tinerii din Cahul  

 8 ml lei Administrația 
Universității de 
Stat ”B. P. 
Hasdeu” 
Cahul, APL I, 
APL II, 
Centrul de 
business Cahul 

Bugetul instituțional al 
universității, donatori externi 

• Centru de cercetare și 
inovare deschis 

Direcția strategică II:  PROTECȚIA MEDIULUI ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

Obiectivul specific 2.1. AMENAJAREA, PĂSTRAREA ȘI EXTINDEREA PARCURILOR, SCUARURILOR ȘI A SPAȚIILOR VERZI 

2.1.1. Elaborarea proiectului și amenajarea 
parcului central ”Gr. Vieru” (pavare, iluminare, 
recultivarea plantațiilor, instalarea mobilierului 
urban, deschiderea unui WC public) 

2015-
2017 

200000 lei 
pentru 
proiect si 
amenajare-2 
ml lei 

APL I Cahul Agenția Ecologică Cahul 

Buget local, donator externi 

• 6000 m2 pavaj instalat 
60 piloni rețele de iluminare 
instalați, 2 km rețea de 
iluminare pusă în funcțiune, 
20 bănci montate, 6 peluze 
amenajate, Terenul de joacă 
pentru copii și adulți 
reamenajat, WC public 
deschis  
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

2.1.2. Elaborarea proiectului tehnic de 
construcție Teatrului de vară” pe teritoriul 
zonei de odihnă Lacul Sărat  

2017 200.000 lei APL I APL II/  

Buget local, donatori externi 

• Proiectul tehnic pentru 
Teatrul de vară elaborat 

2.1.3. Elaborarea proiectului tehnic si 
amenajarea Parcului veteranilor (trasarea 
aleilor și instalarea sistemei de iluminare) 

2015-
2017 

150.000 lei APL I APL II, Agenția Ecologică Cahul/ 

Buget local, donatori externi 

• Parcul veteranilor 
amenajat 

2.1.4. Elaborarea proiectelor pentru amenajarea 
a 5 scuaruri din oraș.   

2015-
2017 

 APL I Agenția Ecologică Cahul 

Buget local, donatori  

• 5 proiecte tehnice 
elaborate 

2.1.5 Organizarea campaniilor de salubrizare a 
scuarurilor din oraș 

2015-
2017 

6000 lei APL I și ONG 
ecologice 

Grupuri de inițiativă cetățenească, 
asociații de locatari 

• Scuaruri curate și 
salubrizate 

2.1.6. Crearea parteneriatelor publice private 
pentru amenajarea curților dintre blocurile 
locative 

2015-
2017 

100000 lei 
anual 

APL I Asociații de locatari, grupuri de 
cetățeni mobilizați, investitori și 
agenți economici 

• Cel puțin 4 
parteneriate create și 4 curți 
amenajate 

2.1.7. Amenajarea terenurilor aferente 
instituțiilor publice – Palatul de cultură, 
primăria or. Cahul și în str. I.V. cel Cumplit 
zona din preajma fostei școli nr. 2 

2015-
2017 

 Administrația 
instituțiilor, 
APL I 

APL II Terenuri amenajate în preajma 
palatului de cultură, primăriei 
Cahul, str. I.V. cel Cumplit și 
în zona școlii nr. 2  

2.1.8. Amenajarea parcului veteranilor din 
preajma monumentului ”Avion” 

2017 80000 lei APL Cahul ONG ecologice Parcul veteranilor amenajat 

Obiectiv specific 2.2. GESTIONAREA EFICIENTĂ A DEȘEURILOR ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA STĂRII DE SALUBRITATE A ORAȘULUI 

2.2.1 Construcția depozitului regional pentru 
deșeurile menajere solide din raioanele Cahul, 
Cantemir și Taraclia 

2017-
2018 

8 mln E APL I și ADR 
Sud 

APL II, GIZ • Depozit regional 
construit 

• ponderea populației 
care beneficiază de 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

servicii de salubrizare 
în orașul Cahul sporită 
cu cel puțin 50% 

• ponderea  
gospodăriilor cu trei 
copii și mai mulți care 
beneficiază de servicii 
de salubrizare în 
orașul Cahul sporită 
cu cel puțin 50% 

• Ponderea 
gospodăriilor  conduse 
de femei care 
beneficiază de srevicii 
de salubrizare în 
orașul Cahul sporită 
cu cel puțin 50% 

• Ponderea populației, 
inclusiv femei, 
satisfăcută de  
serviciile de 
salubrizare  sporită cu 
cel puțin 30% 

2.2.2. Construcția pe teritoriul depozitului 
regional a unei mini-fabrici de reciclare a 
deșeurilor 

2017-
2018 

 APL I, ADR 
Sud 

APL II, FNDR, donator externi • Mini-fabrică de 
reciclare a deșeurilor 
construită 

• ponderea femeilor 
angajate la 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

minifabrică constituie 
cel puțin 30% din 
numărul tuturor 
angajaților  

• salariul mediul  al  
femeilor angajate  este 
egal cu cel al 
bărbaților 

2.2.3. Lichidarea gunoiștilor neautorizate de pe 
teritoriul orașului 

2015-
2017 

1 mln lei APL I, GCL, 
Agenția 
Ecologică 
Cahul 

FNDR, donator externi • Gunoiști neautorizate 
lichidate 

• morbiditatea 
populației, inclusiv 
femei și copii redusă 
cu cel puțin 10% 

• ponderea populației, 
inclusiv femei, 
satisfăcută de  
serviciile de 
salubrizare sporită cu 
cel puțin 30% 

2.2.4. Dotarea ÎM Gospodăria Comunal-
Locativă cu echipamente necesare și unități de 
transport 

2015-
2017 

10 mln lei APL Cahul, 
ÎM GCL Cahul 

APL I, APL II,  primăria Vaslui 
ADR Sud, GIZ, alți donatori 
externi, credite 

• secția salubrizare 
dotată cu utilajele 
necesare 

2.2.5. Reorganizarea serviciului de 
management al deșeurilor de pe teritoriul 
orașului Cahul 

2015-
2016 

- APL Cahul ÎM GCL Cahul • Serviciu reorganizat și 
funcțional 

• Ponderea populației, 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
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inclusiv femei, satisfăcută de  
serviciile de salubrizare  
sporită cu cel puțin 30% 

2.2.6. Extinderea serviciului de salubrizare în 
sectorul privat  

2015-
2017 

 ÎM GCL Cahul APL I, APL II, ADR Sud, GIZ, alți 
donatori externi 

• Serviciul de 
salubrizare extins pe între 
teritoriul orașului 

2.2.7. Organizarea și petrecerea campaniilor de 
conștientizare a cetățenilor privind necesitatea 
protejării mediului ambient și pericolele 
poluării 

2015-
2017 

100000 lei 
anual 

APL I, ÎM 
GCL, instituții 
educaționale 

ONG ecologice, APL II; ADR Sud, 
MDRC 

• Cetățeni informați și 
conștientizați 

2.2.8. Elaborarea proiectului tehnic pentru 
reabilitarea drumului de acces către poligonul 
de stocare a deșeurilor (1 km) 

2016-
2017 

200000 lei APL I și 
ÎMGCL 

APL II, ADR Sud, MDRC • Drum de acces (circa 
1 km) reabilitat 

Obiectiv specific 2.3. SPORIREA  EFICIENȚEI ENERGETICE A DOTĂRILOR DIN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT 

2.3.1. Elaborarea notelor conceptuale privind 
eficiența energetică a clădirilor publice – 
grădinița nr. 1, nr. 2 și nr. 14; Palatul de cultură 
și Școala Sportivă Cahul nr. 1 

2015 30000 lei APL I Administrațiile instituțiilor publice, 
APL II/Fondul de Eficiență 
Energetică 

• Notă conceptuală 
elaborată 

2.3.2. Elaborarea schemei generale a orașului 
Cahul privind iluminatul stradal 

2015-
2016 

50000 lei APL I Union Fenosa • Schema iluminatului 
stradal elaborată 

2.3.3. Renovarea acoperișurilor  grădinițelor de 
copii nr. 1 și 9, construcția cazangeriei în 
grădinița nr. 2 și schimbarea acoperișurilor și 
geamurilor în clădirea fostei școli nr.2 

2015-
2017 

 APL I Administrația grădinițelor, APP, 
Fondul de Investiții Sociale din 
Moldova, Fondul de Eficiență 
Energetică 

• Acoperișuri renovate 
la două instituții preșcolare, 
cazangeria în grădinița nr. 2 
dată în exploatare clădirea 
școlii nr. 2 renovată 
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2.3.4. Instalarea bateriilor solare în grădinița nr. 
8 

2016-
2017 

 APL I Administrația grădinițelor, APP, 
FISM, Fondul de Eficiență 
Energetică  

• Grădinița de copii nr. 
8 conectată la surse de 
energie naturală   

 
Direcția strategică III: EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA REȚELELOR EDILITARE CONFORM PRIORITĂȚILOR ȘI REABILITAREA 

INFRASTRUCTURII SOCIAL-ECONOMICE URBANE 
 

Obiectiv specific 3.1. ASIGURAREA POPULAȚIEI CU SERVICII PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE DE CALITATE 

3.1.1. Extinderea și reabilitarea rețelelor de 
canalizare în sectoarele Lipovanca, Valincea, 
Focșa, Lapaevca și satul Cotihana 

2015-
2017 

60 ml lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, Fondul Național 
de Dezvoltare Regională 

• Rețea extinsă de 
canalizare și populația 
asigurată în întregime cu 
servicii canalizare 

• 100% gospodării 
asigurate cu servicii de 
canalizare 

• 100% din gospodăriile 
cu trei și mai mulți copii 
asigurate cu servicii de 
canalizare  

• 100% din gospodăriile 
conduse de femei asigurate cu 
servicii  de  canalizare 

• ponderea populației 
satisfăcută de servicii de 
canalizare, inclusiv femei, 
sporită cu cel puțin 50% 
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3.1.2. Reabilitarea și construcția în perspectivă 
a  stației de tratare a apei potabile 

2015-
2017 

500 mii euro 
(reabilitarea), 
50 ml lei 
(construcția) 

ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR 

• Stație de tratare a apei 
construită 

• ponderea populației 
satisfăcută de calitatea apei 
sporită cu cel puțin 30% 

• ponderea femeilor 
satisfăcute  de calitatea apei 
sporită cu cel puțin 30% 

• morbiditatea 
populației , inclusiv femei și 
copii redusă cu cel puțin 15% 

3.1.3. Reconstrucția magistralei de apeduct de 
la stația de pompare 1 până la stația de 
pompare 2 în 2 linii 

2015-
2016 

45 ml lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR 

• Magistrală ce asigură 
conexiunea dintre SP1 și SP2 
reconstruită 

• ponderea populației  
care beneficiază de apă 
potabilă, inclusiv femei, copii 

• ponderea populației 
satisfăcută de servicii de 
asigurare cu apă, inclusiv 
femei, sporită cu cel puțin 
50% 

3.1.4. Reabilitarea și modernizarea stației de 
epurare a apelor uzate 

2016-
2017 

60 ml lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR, BERD, 
BM 

• Stația de epurare 
Cahul reabilitată 

• ponderea populației, 
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inclusiv femei,  satisfăcută de 
stația de epurare a apei  
sporită cu cel puțin 50% 

• morbiditatea 
populației , inclusiv femei și 
copii redusă cu cel puțin 15% 

3.1.5. Reabilitarea stațiilor de pompare a apelor 
uzate Nord și Sud 

2015-
2017 

1,5 ml lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR 

• Stații de pompare a 
apelor uzate N și S 
reconstruite 

• ponderea populației, 
inclusiv femei,  satisfăcută de 
serviciile de asigurare  cu apă   
sporită cu cel puțin 50% 

•  

3.1.6. Reabilitarea și extinderea rețelelor de 
apeduct și canalizare în s. Cotihana și Pr. 
Republicii 

2015-
2017 

35 ml lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR 

• Rețea de apeduct 
extinsă pe teritoriul s. 
Cotihana și reabilitată pe Pr. 
Republicii 

• 100% gospodării 
asigurate cu servicii de  apă și 
canalizare 

• 100% din gospodăriile 
cu trei și mai mulți copii 
asigurate cu servicii de  apă și 
canalizare  
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• 100% din gospodăriile 
conduse de femei asigurate cu 
servicii  de   apă și canalizare 

• ponderea populației 
satisfăcută de servicii de  apă 
și canalizare, inclusiv femei, 
sporită cu cel puțin 50% 

• morbiditatea 
populației, inclusiv femei și 
copii, redusă cu cel puțin 10% 
în localitățile indicate  

3.1.7. Amenajarea a două izvoare de pe 
teritoriul orașului (din sectorul Lapaevca și din 
zona Lacului Sărat) 

2016-
2017 

30000 lei APL Cahul ONG ecologice • 2 izvoare amenajate 

• ponderea 
beneficiarilor de aaceste 
izvoare, inclusiv femei, copii 

• ponderea populației, 
inclusiv femei, satisfăcută de 
calitatea apei din izvoare 

3.1.8. Sensibilizarea și conștientizarea 
populației privind necesitatea consumului 
rațional al resurselor de apă prin intermediul 
acțiunilor și campaniilor informaționale 

2016-
2017 

10 000 lei 
anual 

ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național, FNDR 

• Cetățeni sensibilizați 
privind necesitatea 
consumului rațional al 
resurselor naturale 

• ponderea populației , 
inclusiv femei și copii,   
informate despre utilizarea 
rațională a resurselor de apă  
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sporită cu cel puțin 50% 

• consumul resurselor 
de apă redus cu cel puțin 5% 

3.1.9.Construcția rețelelor de canalizare 
pluvială (str. Griviței, str. Dunării, str. I.V. cel 
Cumplit, str. M. Viteazul, Bd. Republicii) 

2015-
2017 

 ÎM Apă-Canal 
Cahul, 
Serviciul de 
salubritate, 
APL I, APL 
Crihana Veche 

 

APL II, ADR Sud, GIZ, Fondul 
Ecologic Național 

• Rețele de canalizare 
pluvială construită și dată în 
exploatare 

• ponderea populației 
beneficiare de rețele de 
canalizare pluvială 

• ponderea populației, 
inclusiv femei satisfăcută de 
rețelele de canalizare pluviale 

Obiectiv specific 3.2.  SPORIREA CAPACITĂȚILOR OPERATORULUI ECONOMIC DIN DOMENIUL AAC (ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE) 
 

3.2.1. Promovarea principiului de cooperare 
intercomunitară și de regionalizare a serviciului 
AAC prin aprobarea deciziilor, asigurarea 
funcționalității acordurilor de colaborare 
intercomunitară, semnarea memo 

2015-
2017 

- ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 
și II 

ADR Sud, GIZ, ApaSan, FNDR • Operatorul regional al 
serviciilor apă/canalizare 
semnează acorduri de cooperare 
intercomunitară cu localitățile 
rurale aferente pentru prestarea 
serviciilor 

3.2.2. Elaborarea proiectelor tehnice pentru 
conectarea localităților rurale din raion și a s. 
Cotihana 

2016-
2016 

 APL  II  ADR Sud, GIZ, FNDR • Proiecte tehnice 
elaborate pentru conectarea 
localităților raionului Cahul la 
serviciile operatorului regional 
AAC 
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3.2.3. Perfecționarea profesională a salariaților 
operatorului 

2015-
2016 

40000 lei ÎM Apă-Canal 
Cahul, APL I 

AMAC,  ADR Sud, GIZ, FNDR • Salariații operatorului 
AAC instruiți și calificați 
profesional 

• Ponderea femeilor  care 
ocupă  poziții de management la 
întreprindere  constituie cel puțin 
30% din  numărul total de 
manageri 

• ponderea salariaților 
operatorului AAC , inclusiv 
femei, instruiți  profesional  

• ponderea salariaților 
AAC, inclusiv femei, care au fost 
avansați în serviciu ca rezultat al 
instruirilor obținute  

• Salariul mediu al 
femeilor  este egal cu salariul 
mediu al bărbaților pe 
întreprindere  

Obiectiv specific 3.3. REABILITAREA DRUMURILOR LOCALE ȘI DECONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN ZONA CENTRALĂ A URBEI 
3.3.1. Reparația capitală a drumului I. Spirin 2015-

2016 
40 ml lei APL I ADR Sud, ADR II, MDRC • Magistrala de importanță 

regională din str. Spirin renovată 
capital 

3.3.2. Elaborarea proiectului tehnic pentru 
reabilitarea drumului pe sectorul str. Nucilor-
șoseaua Griviței 

2015-
2017 

300000 lei APL I ADR Sud, APL II, Fondul Rutier • Segmentul de drum din 
str. Nucilor și șos. Griviței 
reabilitat 
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3.3.3. Redirecționarea transportului urban pe 
str. Frunze, str. I.V. cel Cumplit și str. Stroescu 
conform deciziei Consiliului Orășenesc Cahul 

2015-
2016 

- APL I APL II • Zona centrală a orașului 
decongestionată de traficul urban 

3.3.4. Renovarea trotuarelor: Pr. Republicii, Bd. 
Victoriei, 31 august, L. Tolstoi 

2015-
2017 

1 mln lei APL I APL II • Porțiuni de trotuare 
renovate în Bd. Victoriei, 31 
august și L. Tolstoi 

3.3.5. Amenajarea trotuarelor și parcărilor de 
scurtă durată: str. 31august și în zona parcului 
Central 

2015-
2017 

1,5 mln lei APL I APL II • Parcări amenajate 

3.3.6. Modernizarea sistemului de iluminare 
stradală 

2017 1,5 mln E APL I APL II, Fondul de Eficiență 
Energetică, PNUD 

• Iluminarea completă a 
străzilor orașului și sporirea 
rentabilității iluminatului stradal 

3.3.7. Curățirea bazinului rîului, Reconstrucția 
și consolidarea podului și dig de protecție în s. 
Cotihana 

2015-
2016 

 APL I APL II • Podul și digul de 
protecție din s. Cotihana 
reconstruite 

3.3.8. Instalarea și modernizarea indicatoarelor 
și semnelor rutiere pe teritoriul orașului. 
Amplasarea indicatoarelor cu plăcute la 
intersecții 

2015-
2017 

50000 lei 
anual 

APL I APL II, ADR Sud, Fondul Rutier • Semne de circulație 
moderne instalate pe teritoriul 
urbei 

3.3.9. Rezilierea contractelor cu reprezentanții 
buticurilor și camionetelor care încurcă 
traficului. Reglementarea transportului în 
sectorul Centru conform orarului aprobat 

2015 - APL I Poliția Rutieră • Grafic de reglementare a 
transportului urban în sectorul 
centru aprobat 

3.3.10. Construcția sensurilor giratorii pe str. 
M. Viteazul, str. Ștefan cel Mare- Viilor, sos. 
Șcheia-Spirin 

2015-
2017 

3,2 mln lei APL I APL II, ADR Sud, Fondul Rutier • 3 sensuri giratorii 
construite și date în exploatare 
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Obiectiv specific 3.4. 
          REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SOCIAL-ECONOMICE, A INSTITUȚIILOR CULTURAL-SPORTIVE ȘI DE AGREMENT 
3.4.1. Finalizarea construcției bazinului Lacului 
Sărat 

2015 6 mln lei APL I ADR Sud, APL II, MDRC • Este amenajată zona 
bazinului Lacului Sărat 

3.4.2. Construcția complexului sportiv în 
proximitatea liceului teoretic ”I. Creangă” la 
1000 locuri 

2015-
2017 

 Administrația 
LT, APL I 

APL II • Complex sportiv 
construită, condiții pentru 
dezvoltarea sportului 
îmbunătățite 

3.4.3. Construcția edificiului Teatrului 
Republican Muzical-Dramatic ”B. P. Hasdeu” 

2015-
2017 

800 000 E Administrația 
teatrului 

Ministerul Culturii, Guvernul 
României  

• Edificiul teatrului 
construit și dat în exploatare 

3.4.4. Reabilitarea Școlii sportive nr. 1 și a 
bazinului de înot 

2015-
2017 

 APL I APL II • Școala sportive nr. 1 
reabilitată 

3.4.5. Amenajarea zonei de odihnă a Lacului 
Sărat cu obiective de agrement conform PUG 

2016-
2017 

 APLI Agenți economici locali, Asociații 
de agenți economici, Ministerul 
Culturii 

• Zona de odihnă și 
agrement a Lacului Sărat 
amenajată 

3.4.6. Reabilitarea edificiului muzeului ținutului 
natal 

2015-
2017 

 APL I APL II, Ministerul Culturii, 
programe transfrontaliere 

• Clădirea muzeului din 
Cahul reabilitată 

3.4.7. Reabilitarea casei de cultură din s. 
Cotihana 

2016-
2017 

1,5 mln lei APL I APL II, Ministerul Culturii • Casa de cultură din s. 
Cotihana reparată capital 

3.4.8. Construcția acoperișului și Reparația 
scenei din Piața Horelor Cahul 

2016-
2017 

1 mln lei APL I Programe transfrontaliere • Scena din Piața Horelor 
reparată capital 

3.4.9. Amenajarea terenurilor aferente 
grădinițelor, inclusiv și terenurile de joacă cu 
pavilioane, conectarea terenurilor la sisteme de 
iluminare (7 grădinițe din or. Cahul) 

2015-
2017 

3,5 mln lei APL I, 
administrația 
grădinițelor 

Programe transfrontaliere, 
Guvernul României, Ministerul 
Educației din R M 

• Terenuri de joacă 
aferente grădinițelor amenajate 
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3.4.10.Reparații capitale de interior în 
grădinițele de copii 

2015-
2017 

2 mln lei APL și 
Asociațiile de 
Părinți și 
Pedagogi APP 

Fondul de Investiții Sociale din 
Moldova, Agenți economici locale, 
programe și granturi 

• Edificiile grădinițelor de 
copii reparate capital pe interior 

3.4.11. Impulsionarea lucrului cu părinții în 
grădinițe prin instituirea ”Școlii tinerilor 
familii”, ”Clubul părinților” 

2015-
2017 

- Administrația 
grădinițelor, 
APL I 

Asociații de părinți și pedagogi 
APP 

• Consolidarea 
parteneriatului grădiniță-părinte 

3.4.12. Sporirea accesului persoanelor cu 
mobilitate scăzută în instituțiile publice prin 
construcția pantelor 

2015-
2016 

50.000 lei APL I  Administrațiile instituțiilor • Pante de acces în 
instituții publice construite 

3.4.13. Identificarea unor forme de colaborare 
public-privată pentru reparația căminului 
Universității de Stat ”B. P. Hasdeu” Cahul 

2016-
2017 

- APL I și 
administrația 
Universității 
de Stat 

Agenți economici locali și naționali • Stabilit parteneriatul 
public-privat pentru reabilitarea 
clădirii liceului 

3.4.14.Crearea unui sistem de supraveghere 
video în spațiile publice   

2017 3 mln lei APL I Agenți economici locali • Sistem de supraveghere 
video funcțional 

 
Direcția strategică IV: DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIALE PENTRU DIFERITE CATEGORII DE POPULAȚIE 

 

Obiectiv specific 4.1. EXTINDEREA SERVICIILOR ȘI VALORIFICAREA OPORTUNITĂȚILOR DIN SECTORUL TINERET 

4.1.1. Modernizarea Centrului de Resurse 
pentru tineret (cu regulament, angajați, resurse) 

2015 - APL I APL II, Direcția Învățământ Cahul, 
Universitatea de Stat ”B. P. 
Hasdeu” Cahul, ONG de tineret 

• Centru de resurse pentru 
tinere funcțional 

4.1.2. Constituirea unui nou Consiliul orășenesc 
al tinerilor și asigurarea funcționalității lui 

2015-
2017 

- Centrul de 
Resurse pentru 
Tineri, APL I 

Direcția Învățământ Cahul, ONG 
educaționale 

• Nr. de acțiuni desfășurate 
pentru tineri 
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• Nr. tineri implicați 

4.1.3. Elaborarea unui plan comun de activitate 
între primăria Cahul, ONG de tineret și alte 
structuri din domeniu 

I 
semestr
u al 
anului 
2015 

0 lei Fondul pentru 
Tineri, Centrul 
de Resurse 
pentru Tineri 

APL I, APL II, Direcția Învățământ 
Cahul, ONG din domeniu 

• Plan comun de activitate 
elaborat și implementat 

4.1.4. Amenajarea terenurilor de odihnă și 
agrement în cartierele orașului ( Anul 2014 – 
microraionul Lapaevca - M. Viteazul; 2015 – 
micro 15- str. C. Negruzzi, Anii 2016-2017 
Lipovanca – str. Griviței; microraionul Centru – 
str. M. Eminescu) 

2014-
2015 

2 mln lei APL I Asociațiile de locatari, programe și 
fonduri externe, agenții economici, 
contribuții a persoanelor fizice 

• 4 terenuri de joacă 
amenajate în cartierele orașului 

4.1.5. Stabilirea de parteneriate cu structuri de 
tineret din zona transfrontalieră 

2015 - APL I US Cahul, Universitatea ”Dunărea 
de Jos” Galați,, Grupuri de 
inițiativă a tinerilor, secția atragerea 
investițiilor din cadrul CR Cahul, 
Cantemir, din r-le Reni și Ismail 
(Ukr) 

• Nr. vizite de studiu 
organizate 

• Nr. de inițiative comune 
realizate 

4.1.6. Crearea unui centru de consiliere pentru 
tinerii aflați în dificultate 

2016-
2017 

600000 lei APL I Direcția Asistență Socială și 
Protecție a Familiei Cahul, Centrul 
Medicilor de Familie, ONG locale 
și naționale 

• Nr. tineri asistați  

4.1.7. Constituirea centrelor culturale și 
organizarea activităților pe interese pentru 
tinerii din grupurile dezavantajate cu activități 
de tipul: teatru social, muzică, dans, pictură 

2016-
2017 

- APL I ONG locale • Programe și activități pe 
interese pentru tineri 
dezavantajați dezvoltate 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

Obiectiv specific 4.2. STIMULAREA PARTICIPĂRII TINERILOR SPRE O VIAȚĂ SOCIAL ACTIVĂ 

4.2.1. Organizarea concursurilor intelectuale și 
culturale intercomunitare și interraionale (TVC, 
concursuri intelectuale…) 

trimestri
al 

14000 lei APL I și APL 
II 

Universitățile din Cahul, ONG de 
tineret, DÎ Cahul, teatrul din Cahul, 
ONG 

• Nr. tineri atrași în 
activități culturale și intelectuale 

4.2.2. Organizarea activităților locale în cadrul 
acțiunilor și sărbătorilor naționale și 
internaționale  

anual 10000 lei APL I și APL 
II 

ONG locale, rețele de ONG, 
fundații internaționale,  

• Activități locale 
organizate și desfășurate 

4.2.3. Activități de promovare a voluntariatului 
în societate (tabere de vară, seminare, 
schimburi de experiență, conferințe…) 

sistemat
ic 

25000 lei APL I,  ONG de tineret • Voluntariat promovat în 
societate 

4.2.4. Organizarea Galei anuale a Voluntarilor 
la nivel orășenesc și raional și promovarea 
voluntarilor la Gala națională 

anual 10000 lei APL I  DÎ Cahul, ONG de tineret, Centrul 
de Resurse pentru Tineri Cahul 

• Gala voluntarilor 
organizată, cei mai activi și 
implicați voluntari premiați 

 4.2.5. Stimularea inițiativelor tinerilor și 
crearea unui registru a ideilor de dezvoltare 
locală  

Anual  12000 lei Instituțiile de 
învățământ 

 • Nr. inițiative de tineret 
stimulate 

• Nr. inițiative de tineret 
colectate 

Obiectiv specific 4.3. CREAREA UNOR SERVICII SOCIALE ALTERNATIVE PENTRU SPRIJINIREA GRUPURILOR DEZAVANTAJATE 

4.3.1. Deschiderea unui centru de servicii 
sociale pentru reprezentanții grupurilor 
marginalizate cu oferirea unui set de servicii – 
baie, cantina, servicii medicale, servicii de 
spălare a hainelor, cluburi de interese, 
bibliotecă, sală de calculatoare ș.a. 

2017 1 mln lei APL I DÎ Cahul, teatrul din Cahul, ONG 
locale, APL II, donator externi, 
asociații de întreprinzători 

• Centru de servicii sociale 
deschis la Cahul 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

4.3.2. Deschiderea unui centru de zi pentru 
persoanele cu dizabilități cu plasarea asociației 
invalizilor 

2015-
2016 

1 mln lei APL I și 
Societatea 
invalizilor 

Donatori externi • Centru de zi funcțional 

4.3.3. Deschiderea unei cantine sociale pentru 
grupurile vulnerabile 

2015 500000 lei APL I APL II, donatori externi • Cantină socială 
funcțională 

Direcția strategică V: 
SPORIREA ANGAJAMENTULUI CIVIC AL CETĂȚENILOR ORAȘULUI ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLICARE ȘI MOBILIZARE ÎN INTERES 

COMUNITAR 
 

Obiectiv specific 5.1. SPORIREA TRANSPARENȚEI ÎN ACTIVITATEA APL CAHUL 

5.1.1. Reactualizarea informației și 
administrarea eficientă a site-ului primăriei 

sistemat
ic 

- APL I Buget local • Site actualizat 

5.1.2. Organizarea meselor rotunde și a 
întâlnirilor cu cetățenii 

semestri
al 

1000 lei APL I Buget local • Întâlniri cu cetățenii 
organizate și informații de interes 
public diseminate 

5.1.3. Crearea galeriilor de panouri informative 
în 5 sectoare ale orașului 

2015-
2016 

300000 lei APL I Buget local, donatori externi • 5 galerii de panouri 
informative instalate 

5.1.4. Organizarea audierilor publice și a 
consultării cetățenilor pe diverse probleme de 
interes local 

trimestri
al 

8000 lei APL I Buget local • Audieri și consultări 
publice organizate 

5.1.5. Instruirea APL Cahul și a funcționarilor 
publici privind gestionarea eficientă a 
patrimoniului public și asigurarea transparenței 
proceselor de achiziții publice, respectarea 
legislației în domeniul conflictului de interese 

semestri
al 

30000 lei APL Buget local, donatori externi • Capacități a APL 
consolidate în gestionarea 
patrimoniului public și procese 
de achiziții publice realizate 
transparent 
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n-n. Obiective specifice  Perioad
a de 

implem
entare 

Cost 
(mii lei) Responsabil Parteneri / 

Surse potenţiale de finanţare 
Rezultate / 

indicatori de monitorizare n-n.n. Programe/Proiecte / Acţiuni 

5.1.6. Instruirea APL în domeniul eficientizării 
managementului financiar și asigurarea 
transparenței proceselor financiare 

semestri
al 

35000 lei APL Cahul Buget local, programe de instruire 
oferite de donatori 

• Capacități sporite în 
managementul financiar 

5.1.7. Eficientizarea sistemului de comunicare 
publică a APL Cahul prin instruirea 
funcționarilor publici 

Din 
2015 

10000 lei APL Cahul ONG active din domeniul mass- 
mediei 

• Capacități sporite a APL 
în comunicarea publică 

5.1.8. Organizarea breafing-urilor și a 
conferințelor de presă pentru public 

Din 
2015 

10000 lei APL Cahul ONG active în domeniul mass-
mediei 

• Comunicare eficientă a 
APL cu cetățenii 

Obiectiv specific 5.2. ASIGURAREA CREȘTERII GRADULUI DE IMPLICARE ȘI MOBILIZARE A CETĂȚENILOR ÎN ACȚIUNI DE INTERES COMUNITAR 

5.2.1. Valorificarea și extinderea relațiilor de 
colaborare ale orașului Cahul cu localitățile 
înfrățite 

sistemat
ic 

- APL I APL I a localităților înfrățite 

Asociația ”Euroregiunea ”Dunărea 
de Jos” 

• Proiecte dezvoltate în 
comun cu orașele înfrățite 

5.2.2. Constituirea grupurilor consultative din 
partea cetățenilor și a societății civile pe lângă 
primăria Cahul 

2015 - APL I și ONG 
locale 

APL II • Grup consultativ 
constituit 

5.2.3. Identificarea și oferirea sediilor pentru 
grupurile de inițiativă locală pentru organizarea 
întâlnirilor 

2015 - APL I ONG, grupurile de inițiativă 
comunitară 

• Grupurile de cetățeni au 
condiții pentru organizarea 
întrunirilor și discutarea soluțiilor 
de dezvoltare a orașului 
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8.2. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei 
Succesul realizării Strategiei de dezvoltare depinde de participarea tuturor locuitorilor la procesul 
de implementare şi monitorizare a acesteia, de prezenţa unei coalizări a eforturilor unui parteneriat 
între societatea civilă şi APL. În procesul realizării Planului de Acţiuni vor fi implicaţi mai mulţi 
actori, fiecare contribuind la implementarea acţiunilor planificate. Aceştia sunt : 

1. Administraţia publică locală (Consiliul Local, Primarul) 
2. Locuitorii oraşului 
3. Societatea civilă (ONG-urile, asociaţiile profesionale) 
4. Agenţii economici 
5. Structuri externe (Consiliul raional, Guvernul, Organizaţiile internaţionale). 

Implementarea Strategiei de dezvoltare poate fi divizată convenţional în 3 etape: 

Aprobarea Strategiei. În cadrul acestei etape Strategia de dezvoltare va fi prezentată locuitorilor la 
Audierea Publică. După analiza propunerilor şi recomandărilor înaintate în timpul şi după Audierea 
publică, Strategia va fi ajustată şi ulterior, înaintată Consiliului Local spre adoptare. În perioada 
următoare, Primăria va coordona elaborarea planurilor de activităţi anuale privind realizarea Planului de 
acţiuni 2015-2017.  
 
Implementarea Planului de acţiuni se va efectua prin realizarea activităţilor, proiectelor. Pentru realizarea 
unui parteneriat durabil între Primărie, Consiliul local şi cetăţeni, vor fi instituite Grupuri de Lucru 
responsabile de pregătirea proiectelor, administrarea şi monitorizarea permanentă a mersului 
implementării proiectelor, supravegherea lucrărilor şi plăţilor pentru lucrările îndeplinite. 
Pentru fiecare acţiune, proiect, vor fi stabilite obiective, planul activităţilor necesare, perioada de 
desfăşurare (durata), resurse necesare, responsabili şi partenerii, care vor realiza proiectul. De asemenea, 
vor fi identificate şi asigurate sursele de finanţare a proiectelor propuse spre implementare. 

Monitorizarea Strategiei. În perioada de implementare responsabilii de realizarea planului de acţiuni vor 
raporta îndeplinirea acţiunilor, proiectelor. Monitorizarea proiectelor, acţiunilor se va efectua prin 
intermediul indicatorilor de performanţă. În cazul în care se vor identifica devieri de la Planul de acţiuni 
se vor iniţia măsuri de corectare sau ajustare a acestui plan. 
Procesul de monitorizare a strategiei constă în:  

• evaluarea atingerii obiectivelor strategice prin intermediul indicatorilor de progres 
• raportarea rezultatelor evaluării.  

Evaluarea implementării Strategiei se va efectua prin analiza indicatorilor de performanţă. Pentru 
fiecare acţiune planificată sunt stabiliţi anumiţi indicatori de implementare. În baza informaţiilor furnizate 
de la responsabilii de implementare, beneficiari sau instituţii specializate se vor stabili nivelul şi gradul de 
implementare a acţiunilor şi atingere a obiectivelor fixate.  
 
Raportarea implementării Strategiei se va efectua prin elaborarea şi prezentarea de către responsabilii de 
implementare a rapoartelor trimestriale către Primărie privind realizarea Planului de acţiuni şi a 
obiectivelor strategice. Anual Primăria va prezenta Consiliului Local raportul de evaluare a implementării 
Strategiei de Dezvoltare. 
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Fişă de Proiect 1 
 

Titlul proiectului: Elaborarea Ghidului Investițional al orașului Cahul 

Direcția strategică: 
Obiectivul strategic: 

Măsura:  

Dezvoltarea economică durabilă a orașului Cahul 
Dezvoltarea orașului Cahul ca punct strategic în atragerea 
investițiilor 
 

Localizare: or. Cahul 

Obiectivul general al 
proiectului: 

Crearea condițiilor pentru sporirea volumului de investiții atrase în 
dezvoltarea orașului Cahul 
 
 

Succintă descriere a 
proiectului: 

Pentru a spori volumul de investiții atrase în orașul Cahul va fi elaborat un 
Ghid investițional. Elaborarea ghidului va contribui la: 

1. Facilitarea comunicării APL Cahul cu potențiali investitori locali 
și străini 

2. Promovarea eficientă a potențialului investițional local în diverse 
medii 

În elaborarea Ghidului investițional Cahul vor fi utilizate cele mai 
relevante practici în colectarea, analiza, interpretarea și producerea acestui 
documente relevant dezvoltării orașului Cahul. 

Activităţi necesare: 

1. Elaborarea termenilor de referință (ToR) pentru Ghidul 
investițional Cahul (condiții, termeni, componente…) 

2. Anunțarea concursului și selectarea companiei de consultanță, care 
împreună cu APL Cahul va elabora ghidul. 

3. Colectarea informațiilor pentru crearea unei imagini de ansamblu a 
mediului de afaceri Cahul 

4. Descrierea cadrului economic, legal, vamal și fiscal al Republicii 
Moldova, reglementarea pieței muncii, a facilităților acordate 
investitorilor străini. Descrierea contextului investițional al 
orașului Cahul. 

5.  Descrierea detaliată a oportunităților investiționale în or. Cahul 
6. Istorii de succes din mediul de afaceri Cahul. 

Rezultate așteptate: 

Ghid investițional elaborat și mediatizat pe larg în rândul potențialilor 
donatori naționali și internaționali 
Ghid distribuit prin intermediul Centrului NEXUS Cahul ”Migrație și 
dezvoltare” în rândul persoanelor din or. Cahul care lucrează în străinătate 
Investitori identificați 
Volumul de investiții în afaceri în creștere 

Statutul proiectului: 
Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a orașului Cahul 
 

Responsabil şi potenţiali 
parteneri de implementare: 

Primăria Cahul, Consiliul orășenesc Cahul, Asociații ale antreprenorilor și 
oamenilor de afaceri din or. Cahul, Camera de Comerț și Industrie Cahul, 
oameni de afaceri, consultanți, experți naționali și internaționali 

Durată estimativă: (luni) 12 luni 
Costuri estimative:  180.000 lei 

Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): 

Bugetul local 
Donatori internaționali 
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Fişă de Proiect 2 
 

Titlul proiectului: Reconstrucția și amenajarea Parcului Central ”Gr. Vieru” din or. 
Cahul 

Direcția strategică: 
 

Obiectivul strategic: 
Măsura:  

Protecția mediului și creșterea eficienței energetice în sectorul public 
și privat 
Amenajarea, păstrarea și extinderea parcurilor, scuarurilor și a 
spațiilor verzi 
Reconstrucția și amenajarea Parcului Central ”Gr. Vieru” din or. 
Cahul 

Localizare: or. Cahul  

Obiectivul general al 
proiectului: 

Îmbunătățirea condițiilor de odihnă și agrement pentru populația 
orașului, oaspeți/vizitatori și crearea unei zone de atracție turistică  
 

Succintă descriere a 
proiectului: 

Proiectul de reconstrucție și amenajare a parcului central ”Gr. Vieru” 
presupune o serie de lucrări, care vor contribui la sporirea atractivității 
acestuia prin: 

• Pavarea aleilor 
• Instalarea pilonilor și corpurilor de iluminat de tip LED 
• Recultivarea plantațiilor prin plantarea pe perimetrul parcului a 

arborilor decorativi 
• Design-ul și amenajarea peluzelor 
• Instalarea mobilierului urban (bănci, urne…) 
• Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și a terenurilor de 

fitness în aer liber pentru adulți 

Activităţi necesare: 

1. Identificarea surselor de finanțare pentru realizarea lucrărilor de 
amenajare a parcului central 

2. Elaborarea devizului de cheltuieli pentru organizarea lucrărilor de 
amenajare 

3. Licitație publică și identificarea contractorilor 
4. Realizarea lucrărilor după cum urmează: 
a) Pavarea aleilor pe o suprafață totală de 6000 m2; 
b) Instalarea a 60 piloni și a rețelei de iluminare cu o lungime de 2 

km 
c) Instalarea echipamentului urban- 20 bănci 
d) Montarea a 20 coșuri de gunoi 
e) Elaborarea design-ului și amenajarea a 6 peluze de pe teritoriul 

parcului 
f) Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii și adulți  
5. Elaborarea planului de asigurare a durabilității lucrărilor de pe 

teritoriul parcului central  

Rezultate aşteptate: Parc amenajat 
Un nou punct de atracție turistică în oraș, raion și regiune creat 

Statutul proiectului: Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a orașului Cahul 

Responsabil şi potenţiali 
parteneri de implementare: 

 
Primăria Cahul, Consiliul orășenesc Cahul, Agenția Ecologică Cahul, 
agenți economici locali, organizații nonguvernamentale locale 

Durată estimativă: (luni) 18 luni 
Costuri estimative:  8 ml MDL 

Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): Buget local, donatori internaționali 
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Fişă de Proiect 3 
 

Titlul proiectului: Elaborarea studiului de fezabilitate privind potențialul balneo-
turistic local 

Direcția strategică: 
Obiectivul strategic: 

Măsura:  

Dezvoltarea economică durabilă a orașului Cahul 
Valorificarea potențialului balneo-turistic local                              
Elaborarea studiului de fezabilitate privind potențialul balneo-
turistic local 

Localizare: or. Cahul 
Obiectivul general al 

proiectului: 
Crearea condițiilor pentru valorificarea eficientă a potențialului 
balneo-turistic local 

Succintă descriere a 
proiectului: 

Proiectul are ca finalitate elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru 
identificarea alternativelor de valorificare eficientă a potențialului balneo-
turistic local racordat la Planul Urbanistic General al or. Cahul. 

Activităţi necesare: 

7. Identificarea surselor de finanțare pentru elaborarea studiului de 
fezabilitate 

8. Elaborarea caietului de sarcini pentru Studiul de fezabilitate 
9. Anunțarea concursului și selectarea companiei care va elabora 

studiul de fezabilitate 
10. Organizarea meselor rotunde de prezentare intermediară a 

rezultatelor studiului de fezabilitate și discutarea cu actorii cheie 
interesați: APL I, APL II, agenți economici locali, companii 
turistice… 

11. Prezentarea finală a studiului de fezabilitate cu recomandările 
experților din domeniu 

12. Transmiterea documentului către APL I Cahul 
13. Punerea în aplicare a prevederilor studiului de fezabilitate 

Rezultate așteptate: Studiu de fezabilitate elaborat 
Potențial balneo-turistic local  pus în valoare 

Statutul proiectului: 
Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a orașului Cahul 
 

Responsabil şi potenţiali 
parteneri de implementare: 

Primăria Cahul, Consiliul orășenesc Cahul, Asociații ale antreprenorilor și 
oamenilor de afaceri din or. Cahul, Camera de Comerț și Industrie Cahul, 
oameni de afaceri, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Ministerul 
Dezvoltării regionale și Construcțiilor, consultanți, experți naționali și 
internaționali 

Durată estimativă: (luni) 12 luni 
Costuri estimative:  400.000 lei 

Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): 

Bugetul local 
Donatori internaționali 
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Fişă de Proiect 4 
 

Titlul proiectului: Reabilitarea aducțiunii de alimentare cu apă de la stația de pompare 
de nivelul I până la stația de pompare de nivelul II în două linii. 

Direcția strategică: 
 

Obiectivul strategic: 
 

Măsura:  

Extinderea și dezvoltarea rețelelor edilitare conform priorităților și 
reabilitarea infrastructurii social-economice urbane 
Asigurarea populației cu servicii publice de alimentare cu apă și de 
canalizare de calitate 
Reabilitarea aducțiunii de alimentare cu apă de la stația de pompare 
de nivelul I până la stația de pompare de nivelul II în două linii. 

Localizare: or. Cahul și s. Roșu 

Obiectivul general al 
proiectului: 

Reabilitarea aducțiunii de la stația de pompare SP1 la stația de 
pompare SP2 și micșorarea pierderilor resurselor de apă și a 
cheltuielilor legate de acoperirea acestor pierderi 

Succintă descriere a 
proiectului: 

Magistrala de apeduct de la SP1 la SP2 a fost dată în exploatare la 
începutul anilor 70. Până la moment pe acest segment nu s-au realizat 
lucrări de reparație capitala, s-au făcut doar reparații curente generate de 
avarierile frecvente pe tronson. Diametrul țevii este de 700 mm, este 
construită din beton armat și oțel și are o lungime de 8 km. Gradul de 
uzură al magistralei este de 100%, aceasta generând pierderi de apă de 
circa 15%, iar avarierile frecvente generează cheltuieli suplimentare. 
Nesoluționarea acestei probleme duce la creșterea continuă a pierderilor 
de apă, a cheltuielilor suportate de întreprindere și consumatori și ieșirea 
totală din uz a magistralei. 

Activităţi necesare: 

1. Elaborarea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea aducțiunii 
2. Elaborarea proiectului tehnic și verificarea acestuia 
3. Elaborarea proiectului pentru atragerea investiției 
4. Identificarea surselor financiare și a donatorilor interesați 
5. Lucrări de reabilitare a magistralei de apeduct de la SP1 la SP2 în 

2 linii. 
6. Elaborarea unui plan de acțiuni pentru menținerea și asigurarea 

durabilității tronsonului reabilitat. 

Rezultate aşteptate: 

- 8 km a magistralei de apeduct dintre SP 1 și SP 2 reconstruite 
- volumul pierderilor de apă micșorate cu 15 %, cât și a cheltuielilor 

suportate pentru înlăturarea avarierilor 
- grad mai înalt de satisfacție a populației or. Cahul față de serviciile 

apă/canalizare și taxele percepute pentru aceste servicii 
Statutul proiectului: Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a or. Cahul  

Responsabil şi potenţiali 
parteneri de implementare: 

Primăria or. Cahul, Consiliul orășenesc Cahul, ÎM ”Apă-Canal” Cahul  
Parteneri transfrontalieri, ADR Sud, Agenția Ecologică Cahul 
 

Durată estimativă: (luni) 18 luni 
Costuri estimative:  45 ml lei 

Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): 

 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ, Fondul Național 
de Dezvoltare Regională, Banca Mondială, Banca Europeană pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare etc. 
 

 
 
 
 



75 
 

Fişă de Proiect 5 
 

Titlul proiectului: Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului urban de 
canalizare. 

Direcția strategică: 
Obiectivul strategic: 

Măsura:  

Extinderea și dezvoltarea rețelelor edilitare conform priorităților și 
reabilitarea infrastructurii social-economice urbane 
Asigurarea populației cu servicii publice de alimentare cu apă și de 
canalizare de calitate 
Reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemului urban de 
canalizare. 

Localizare: or. Cahul 

Obiectivul general al 
proiectului: 

Micșorarea cheltuielilor suportate pentru întreținerea sistemului de 
canalizare, obținerea eficienței energetice și reducerea poluării 
mediului înconjurător prin reabilitarea și extinderea obiectelor din 
infrastructura acestui sistem complex. 
 

Succintă descriere a 
proiectului: 

Sistemul de canalizare este compus din mai multe elemente: rețelele de 
canalizare, stațiile de pompare a apelor uzate și stația de epurare a apelor 
reziduale. 
Rețelele de canalizare de pe teritoriul orașului Cahul au o lungime de 
51,27 km, dintre care: 

-  20,9 km sau 40,8 % sunt exploatate mai mult de 30 de ani, fiind 
construite prin anii 50-60; 

-  13,9 km sau 27,2 % au un termen de exploatare de la 20 la 30 de 
ani și 

-  16,4 km de rețele au fost renovate în anul 2007 din creditul 
contractat de la Banca Mondială fiind din polietilenă de densitate 
înaltă. Uzura rețelelor vechi de canalizare constituie 82,5%. 

Sistemul de canalizare din orașul Cahul acoperă preponderent regiunea 
Centru a orașului (67 %), celelalte microraioane/cartierenu sunt 
conectatela sistemul centralizat de evacuare a apelor, acest fapt având ca 
efect poluarea apelor, solului, aerului. 
Cele 3 stații de pompare (SP) a apelor uzateau menirea de a re-pompa 
apele uzate din microregiunile urbane către stația de epurare a apelor 
uzate. Cea mai principală stație de pompare a fost renovată în 2007. Stația 
de pompare SP ”Sud” a rețelei de canalizare a fost construită în anul 
1970, iar SP de canalizare ”Nord” în 1982. Stațiile SP ”Sud” și ”Nord” au 
un grad avansat de uzură. Reabilitarea acestor stații, a clădirilor și a 
pompelorva permite obținerea eficienței energetice prin utilizarea unor 
pompe cu un consum mai mic de energie electrică. 
Stația de epurare a apelor uzate a fost construită în anul 1972, având o 
capacitate de 13700 m3/zi. Nefuncționarea corespunzătoare a acestei stații 
duce la imposibilitatea epurării apelor reziduale de pe teritoriul urbei și, în 
consecință, la poluarea mediului înconjurător inclusiv a râului Prut, care 
constituie și sursa de apă potabilă.  
Deprecierea fizică și morală a infrastructurii sistemului de canalizare 
generează continuu probleme cu impact asupra mediului și cheltuieli mari 
pentru întreținere. 

Activităţi necesare: 

7. Elaborarea studiului de fezabilitate 
8. Elaborarea proiectului tehnic 
9. Elaborarea proiectului pentru atragerea investiției 
10. Identificarea donatorului 
11. Reabilitarea, extinderea și modernizarea rețelelor, a stațiilor de 
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pompare și a Stației de epurare a apelor uzate. 
 
 

Rezultate aşteptate: 

 
• Obținerea eficienței energetice prin schimbarea pompelor la 

stațiile de pompare;  
• micșorarea cheltuielilor pentru întreținerea sistemului de 

canalizare;  
• obținerea veniturilor mai mari prin extinderea rețelelor de 

canalizare, venituri reinvestite în modernizarea serviciului public; 
• epurarea mai buna a apelor uzate, ce se deversează în r. Prut, fără a 

pricinui daune mediului înconjurător etc.  
 

Statutul proiectului: Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a or. Cahul  

Responsabil şi potenţiali 
parteneri de implementare: 

Primăria or. Cahul, Consiliul Orășenesc Cahul și ÎM ”Apă-Canal” Cahul  
Parteneri transfrontalieri, ADR Sud, Agenția Ecologică, Agenția de 
Cooperare Internațională a Germaniei GIZ  

Durată estimativă: (luni) 24 luni 
Costuri estimative:  135 ml lei 

Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): 

Guvernul Germaniei și Guvernul României prin GIZ, FNDR, BM, BERD 
etc  
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Fişă de Proiect 6 
 

Titlul proiectului: 
Instalarea galeriilor de panouri informative în cartierele orașului 
Cahul pentru sporirea transparenței APL Cahul și a gradului de 
informare a cetățenilor privind subiectele de interes public 

Direcția strategică: 
Obiectivul strategic: 

Măsura:  

Sporirea angajamentului civic al cetățenilor orașului și creșterea 
gradului de implicare și mobilizare în interes comunitar 
Sporirea transparenței în activitatea APL Cahul 
Instalarea galeriilor de panouri informative în cartierele orașului 
Cahul pentru sporirea transparenței APL Cahul și a gradului de 
informare a cetățenilor privind subiectele de interes public 

Localizare: or. Cahul  

Obiectivul general al 
proiectului: 

Sporirea gradului de informare a cetățenilor privind modul de 
gestionare a treburilor publice de către APL Cahul și contribuirea la 
creșterea transparenței decizionale  

Succintă descriere a 
proiectului: 

Proiectul presupune confecționarea și instalarea în 5 cartiere ale orașului 
Cahul a galeriilor de panouri informative cu aspect atractiv și cu valoare 
informativă pentru cetățeni. Ele vor fi utilizate în scopul informării 
populației și ca instrument de sporire a gradului de implicare și 
participare a cetățenilor în acțiuni de interes comunitar, cât și pentru 
sporirea transparenței activității primăriei și a Consiliului orășenesc 
Cahul. Unul din panourile informative amplasate va constitui un suport 
pentru oaspeții și vizitatorii orașului, acesta cuprinzând Harta orașului 
Cahul, traseele, numărul rutelor și modul de deplasare dintr-un sector al 
orașului în celelalte. 

Activități necesare: 

1. Anunțarea unui concurs pentru elaborarea schemei și a designului 
galeriei de panouri informative. 

2. Identificarea surselor financiare pentru confecționarea și montarea 
panourilor 

3. Identificarea contractorului și contractarea acestuia pentru 
confecționarea panourilor 

4. Instalarea galeriilor de panouri în 5 cartiere a orașului 
5. Identificarea și numirea prin dispoziția primarului orașului a 

persoanei responsabile de plasarea și actualizarea informațiilor 
plasate pe panourile informative 

6. Plasarea informațiilor pe panourile informative 
7. Crearea unui mecanism eficient de informare a cetățenilor prin 

utilizarea panourilor informative 
8. Identificarea modului de supraveghere și asigurare a durabilității 

panourilor informative 

Rezultate aşteptate: 

• 5 galerii de panouri informative instalate 
• Informații de interes public plasate pe toate panourile 
• Un acces mai mare a cetățenilor la informații despre activitatea 
primăriei și a Consiliului orășenesc 
• Crește gradul de informare a populației și interesul de participare 
în viața social-economică a orașului 
• Sporește gradul de transparență și credibilitate a autorităților 
publice în fața cetățenilor orașului Cahul 

Statutul proiectului: Inclus în strategia de dezvoltare durabilă a orașului Cahul 



78 
 

Responsabil, potențiali 
parteneri de realizare: Primăria Cahul, Consiliul orășenesc Cahul, organizații neguvernamentale  

Durată estimativă: (luni) 8 luni 
Costuri estimative:  200.000 lei 
Potenţiale surse de co-
finanţare (publice şi private): Buget local, donatori externi 
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ANEXE 1-4. Provocările strategice ale orașului Cahul 
 
CASETA I - PROVOCAREA STRATEGICĂ 1. 
Anexa 1: Chestionar pentru descrierea provocărilor de ordin strategic 
1. Daţi o descriere succintă a problemei şi a formelor de manifestare a acesteia: 
 
1.1 Formulaţi problema - în ce constă esenţa ei? 
Grad avansat de uzură a rețelelor de alimentare cu apă și evacuare a apelor reziduale, deteriorarea fizică și morală a 
acestora. Cca 80 % din rețelele existente sunt utilizate încă din anii 70, ceea ce provoacă pierderi de apă și avarieri frecvente 
în sistem. În ceea ce privește extinderea rețelelor, este necesar de pus accentul pe rețelele de canalizare care acoperă 
preponderent regiunea Centru a orașului. Celelalte microregiuni de pe teritoriulș urbei nu dispun de sistem centralizat de 
evacuare a apelor, utilizînd alte modalități, care au ca efect poluarea mediului înconjurător. Acoperirea întregii localități cu 
infrastructură de evacuare a apelor reziduale și a celor 4 % de gospodării - cu rețele de alimentare cu apă, ar oferi un statut în 
plus orașului, numit”capitata de sud a RM”. 
 
1.2 Enumeraţi argumentele care demonstrează că problema într-adevăr reprezintă o provocare strategică: 
a) gradul de acoperire a orașului cu rețele de alimentare cu apă este de 96%, iar cu rețele de canalizare – 66%, ponderea 
majoră a conectărilor fiind în sectorul comunal (blocuri de locuit). 
b) pierderile de apă provocate de avarierile frecvente provoacă și pierderi financiare.  
c)  efecte negative asupra mediului din cauza lipsei sistemului de canalizare în cea mai mare parte a microregiunilor orașului 
Cahul 
 
1.3 La ce categorie de provocări strategice se referă problema considerată? 
Problemă dată cere o abordare imediată prin introducerea în planurile curente a activităţilor menite să le rezolve. În calitate de 
argument poate fi menționat următorul: Nici întreprinderea municipală și nici APL Cahul nu dispun de resurse financiare 
suficiente pentru rezolvarea de sinestătător a problemei. 
 
2. Descrieţi contextul în care se manifestă şi evoluează problema: 
2.1 Ce a întreprins APL în ultimii 5 ani pentru soluţionarea provocării strategice cu forţe proprii? 
APL Cahul a elaborat un Concept de Proiect depus la  Apelul propunerilor de proiecte lansat de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud din resursele financiare a Fondului Național de Dezvoltare Regională. 
2.2 Cu ce dificultăţi şi restricţii s-a confruntat? Principala limitare este insuficiența resurselor financiare proprii  

 
2.3 Care au fost rezultatele obţinute de APL pînă în prezent în soluţionarea provocării strategice? 
Întreprinderea municipală a contractat un credit de la Banca Mondială o parte din resurse fiind utilizate pentru reabilitarea 
rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare.  
3. Analiza problemei:  
3.1 Măsuraţi problema cu indicatori cantitativi şi prezentaţi evoluţia acestora pe parcursul ultimilor ani. 

 
 
 
 
 

3.2 
Faceți o interpretare analitică a evoluţiei indicatorilor prezentaţi în tabel: 
Gradul de uzura de cca. 80% și numărul în creștere a avarilor pe traseu demonstrează starea precară a rețelelor existente. 
3.3 Care sunt cauzele care au condus la apariţia şi agravarea problemei? În primul rînd este vorba de  
insuficiența resurselor financiare proprii pentru realizarea sistematică a lucrărilor de mentenanță a rețelelor, fapt care nu ar fi 
adus la necesitatea reabilitării complete a infrastructurii. 
4. Descrieţi posibilităţile ce există privind soluţionarea provocării strategice: 
1) Accesarea fondurilor europene, în special, granturi sau finanțare pentru modernizarea și extinderea infrastructurii 
serviciului de alimentare cu apă și canalizare 
2) Ajustarea tarifelor  la cheltuielile reale suportate de întreprinderea pentru asigurarea acestor servicii 
 
5.  Formulaţi consecinţele care vor avea loc în perspectivă de 5 - 10 ani, în cazul în care rezolvarea provocării strategice va fi 
tărăgănată sau va eşua: 

1) Starea fizică și morală a infrastructurii va fi complet depreciată și va genera cheltuieli mult mai mari pentru întreținere. 
2) Degradarea infrastructurii va pune în pericol întregul sistem de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare  

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nr. de avarii în rețelele de apă 708 556 778 913 1130 
2. Uzura rețelelor vechi de apă 72,1 74,1 76,1 77,5 78,9 
3. Uzura rețelelor vechi de canalizare 71,3 74,1 76,9 79,7 82,5 
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CASETA II - PROVOCAREA STRATEGICĂ 2. 
 
Anexa 1: Chestionar pentru descrierea provocărilor de ordin strategic 

1. Daţi o descriere succintă a problemei şi a formelor de manifestare a acesteia: 
 

1.1 Formulaţi problema - în ce constă esenţa ei? 
Aducțiunea de la stația de captare a apei brute (SP1) pînă la  stația de tratare a apei (SP2) cu un diametru de 700 mm 
pe o lungime de 8 km este uzată total și  orice avarie pe acest traseu pune în pericol întreg sistemul  de aprovizionare 
cu apă. Astfel este stringent necesară reabilitarea și modernizarea stației de tratare a apei potabile din or. Cahul. 

 
1.2 Enumeraţi argumentele care demonstrează că problema într-adevăr reprezintă o provocare strategică: 

a) stația de tratare este unica stație care tratează apa brută din r. Prut aducînd-o la parametrii de potabilitate. 
b) este exploatată din anii 70 fără a fi realizate reparații capitale 
c) stația de tratare constituie un punct major în lanțul procesului tehnologic de prestarea a serviciilor de alimentare cu 
apă. 
 

1.3 La ce categorie de provocări strategice se referă problema considerată? 
Problema menționată cere o abordare imediată prin introducerea în planurile curente a activităţilor menite să le rezolve. 
 

2. Descrieţi contextul în care se manifestă şi evoluează problema: 
 

2.1 Ce a întreprins APL în ultimii 5 ani pentru soluţionarea provocării strategice cu forţe proprii? 
Au fost realizate mai multe acțiuni pentru identificarea fondurilor externe în soluționarea problemei date. 
 

2.2 Cu ce dificultăţi şi restricţii s-a confruntat? 
Principala restricție este insuficiența resurselor financiare proprii. 
 

2.3 Care au fost rezultatele obţinute de APL pînă în prezent în soluţionarea provocării strategice? 
APL Cahul a obținut finanțare de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ pentru implementarea proiectului 
de reabilitare a stației de tratare a apei.  
 

3. Analiza problemei:  
 

3.1 Măsuraţi problema cu indicatori cantitativi şi prezentaţi evoluţia acestora pe parcursul ultimilor ani. 
 

 
 
 
 

3.2 Făceţi o interpretare analitică a evoluţiei indicatorilor prezentaţi în tabel: 
Chiar dacă în perioada anilor 2010-2012 numărul petițiilor care vorbesc despre gradul de insatisfacție a cetățenilor față de 
serviciile de alimentare cu apă au fost în creștere, din anul 2013 numărul de petiții este în scădere. 
 
3.3 Care sunt cauzele care au condus la apariţia şi agravarea problemei? 
Insuficiența resurselor financiare proprii pentru reabilitarea stației de tratare a apei.  
 
4. Descrieţi posibilităţile ce există privind soluţionarea provocării strategice: 
Principala posibilitate este renovarea stației de tratare și acest lucru urmează a fi realizat prin intermediul proiectului GIZ din 
fondurile Guvernului Germaniei și al Romîniei. La moment proiectul dat este în perioada pregătirii și ajustării documentației 
tehice de proiect. 
 

4. Formulaţi consecinţele care vor avea loc în perspectivă de 5 - 10 ani, în cazul în care rezolvarea provocării strategice 
va fi tărăgănată sau va eşua: 
 

În caz de nesoluționare a problemei menționate uzura fizică și morală va atinge o depreciere completă și va genera cheltuieli 
mult mai mari pentru întreținere. 
 

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nr. de petiții cu privire la serviciile de apă 14 10 13 22 15 
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CASETA III - PROVOCAREA STRATEGICĂ 3. 
 
Anexa 1: Chestionar pentru descrierea provocărilor de ordin strategic 
1. Daţi o descriere succintă a problemei şi a formelor de manifestare a acesteia: 
 
1.1 Formulaţi problema - în ce constă esenţa ei? 
Deteriorarea avansată a porțiunii de rețea care transportă apa brută de la stația de pompare de treapta I (SP1) pînă 
la stația de pompare de nivelul II (SP2), unde se află și stația de tratare a apei potabile. Această aducțiune reprezintă 
unica cale de a transporta apa de la sursa de captare la stația de tratare a apei.  
 
1.2 Enumeraţi argumentele care demonstrează că problema într-adevăr reprezintă o provocare strategică: 

a) Porțiunea de rețea SP1-SP2  are un diametru de 700 mm din beton armat și oțel, care generează pierderi de apă de 
circa 15%.  
b) Pierderile de apă provocate de avarierile frecvente generează cheltuieli suplimentare.  
 

1.3 La ce categorie de provocări strategice se referă problema considerată? 
Este o problemă care cere o abordare imediată prin introducerea în planurile curente a activităţilor menite să le rezolve. 
Această necesitate apare din cauza că nici întreprinderea municipală și nici APL nu dispune de de resurse financiare 
suficiente pentru rezolvarea problemei în cauză. 
 
9. Descrieţi contextul în care se manifestă şi evoluează problema: 

 
2.1 Ce a întreprins APL în ultimii 5 ani pentru soluţionarea provocării strategice cu forţe proprii? 
APL Cahul  a elaborat un Concept de Proiect prezentat  la Apelul propunerilor de proiecte lansat de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud din resursele financiare a Fondului Național de Dezvoltare regională. 
 
2.2 Cu ce dificultăţi şi restricţii s-a confruntat? Insuficiența resurselor financiare proprii  
 
2.3 Care au fost rezultatele obţinute de APL pînă în prezent în soluţionarea provocării strategice? 
Pînă la moment nu au fost obținute careva rezultate palpabile pentru soluționarea problemei prezentate. 
 
3. Analiza problemei:  
3.1 Măsuraţi problema cu indicatori cantitativi şi prezentaţi evoluţia acestora pe parcursul ultimilor ani. 

 
 
 
 
 
 

3.2 Faceți o interpretare analitică a evoluţiei indicatorilor prezentaţi în tabel: 
Gradul de uzură a aducțiunii SP1-SP2 de 100% și numărul crescînd de avarii pe traseu demonstrează starea precară a 
rețelelor curente. 
 
3.3 Care sunt cauzele care au condus la apariţia şi agravarea problemei? Lipsa resurselor financiare pentru reabilitarea 
completă a infrastructurii, fiind necesare aproximativ 2 mln lei. 
 
4. Descrieţi posibilităţile ce există privind soluţionarea provocării strategice: 

1) Accesarea fondurilor europene, în special granturi sau finanțare pentru reabilitarea porțiunii respective de rețea.  
2) Ajustarea tarifelor pentru serviciile apă/canalizare  
 

10. Formulaţi consecinţele care vor avea loc în perspectivă de 5 - 10 ani, în cazul în care rezolvarea provocării strategice va 
fi tărăgănată sau va eşua: 

 
1) În cazul unei avarieri mai mari a rețelei există riscul sistării totale a apei, fiindcă va fi imposibil de salvat situația cu 
lucrări de reabilitare 
2) Creșterea continuă a pierderilor de apă și a echivalentului financiar necesar. 
 

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Nr. de avarii în rețelele de apă 708 556 778 913 1130 
2. Uzura aducțiunii SP-SP2 100 100 100 100 100 
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CASETA IV - PROVOCAREA STRATEGICĂ 4. 
 
Anexa 1: Chestionar pentru descrierea provocărilor de ordin strategic 

1. Daţi o descriere succintă a problemei şi a formelor de manifestare a acesteia: 
1.1 Formulaţi problema - în ce constă esenţa ei? 
Problema constă în gradul înalt de uzură a infrastructurii de epurare a apelor reziduale. În or. Cahul epurarea apelor 
uzate este biologică și necesitatea reparației decantoarelor primare și secundare, cît și aerofiltrelor este prioritară. O 
parte din stațiile de pompare a apelor uzate necesită a fi modernizate pentru obținerea eficienței energetice.  
1.2 Enumeraţi argumentele care demonstrează că problema într-adevăr reprezintă o provocare strategică: 

a) stația de epurare a apelor uzate este unica stație din raionul Cahul exploatată din anii 70 fără reparații. 
b) nefuncționarea corespunzătoare a acestei stații va duce la imposibilitatea epurării apelor reziduale, ceea ce va afecta 
negativ calitatea mediului înconjurător și mai ales a r. Prut, aceasta fiind principala sursă de apă. 
c) pompele de model vechi generează cheltuieli mari de energie electrică și ineficientă economică. 

1.3 La ce categorie de provocări strategice se referă problema considerată? 
Problema dată se referă la următoarea categorie de provocări - Problemă care este pe punctul de a impune o anumita actiune 
in viitor si, probabil, o anumita acțiune acum. Aceasta se argumentează prin faptul, că nici 
întreprinderea municipală și nici APL nu dispun de de resurse financiare suficiente pentru rezolvarea de sinestătător a 
problemei și sunt necesare acțiuni imediate de identificare a resurselor financiare externe. 
 
2. Descrieţi contextul în care se manifestă şi evoluează problema: 
2.1  Ce a întreprins APL în ultimii 5 ani pentru soluţionarea provocării strategice cu forţe proprii? 
APL Cahul a elaborat un Concept de Proiect  înaintat la Apelul propunerilor de proiecte anunțat de Agenția de Dezvoltare 
Regională Sud din resursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.  
2.2 Cu ce dificultăţi şi restricţii s-a confruntat? 
Principala limitare este insuficiența resurselor financiare proprii pentru soluționarea problemei. 
 
2.3 Care au fost rezultatele obţinute de APL pînă în prezent în soluţionarea provocării strategice? 
Întreprinderea municipală Apă-Canal Cahul a contractat un credit de la Banca Mondială în sumă de…o parte din valoarea 
acestuia fiind utilizată pentru reabilitarea stației principale de canalizare și a colectorului cu lungimea de 14 km care 
transportă apa uzată din oraș spre această stație.  
 
3. Analiza problemei:  
3.1 Măsuraţi problema cu indicatori cantitativi şi prezentaţi evoluţia acestora pe parcursul ultimilor ani. 

 
 
 
 

 
3.2 Faceți o interpretare analitică a evoluţiei indicatorilor prezentaţi în tabel: 
Suma cheltuielilor arată că întreprinderea cheltuie tot mai mult pentru serviciul de canalizare astfel nu este asigurată eficiența 
economică a acestuia. 
 
3.3 Care sunt cauzele care au condus la apariţia şi agravarea problemei? 
Principala cauză este insuficiența resurselor financiare proprii pentru reabilitarea completă a infrastructurii ce ține de 
canalizare și evacuare a apelor uzate. 
4. Descrieţi posibilităţile ce există privind soluţionarea provocării strategice: 

1) Accesarea fondurilor europene, în special, granturi sau finanțare pentru modernizarea și reabilitarea infrastructurii 
2) Majorarea tarifelor prin ajustarea acestora la cheltuielile reale. Actualmente tarifele nu acoperă cheltuielile și 
consumurile curente, nemaivorbind de posibilitatea de dezvoltare și modernizare a serviciului.  
 

11. Formulaţi consecinţele care vor avea loc în perspectivă de 5 - 10 ani, în cazul în care rezolvarea provocării strategice 
va fi tărăgănată sau va eşua: 

1) Starea fizică și morală a infrastructurii va fi complet depreciată și va genera cheltuieli mult mai mari pentru întreținere. 
2) Degradarea infrastructurii va pune în pericol întregul proces de prestare a serviciilor de evacuare și epurare a apelor 
reziduale.  
3) Nefuncționarea corespunzătoare a infrastructurii de canalizare  va duce la poluarea mediului și aplicarea sancțiunilor 
din partea Agenției Ecologice și altor organe de control. 

N 
d/o Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Cheltuielile secției canalizare, mii lei 5448 5297 5245 5582 6687 
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