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1: CONTEXT: 
 
Rezolvarea problemei calității apei în sistemele centralizare de aprovizionare cu apă din UTA 
Găgăuzia prin intermediul unei aducțiuni regionale din râul Prut - reprezintă una dintre 
prioritățile majore ale Programului Regional Sectorial în domeniul alimentării cu apă și 
canalizare pentru UTA Găgăuzia  pentru perioada 2018-2025. 
 
Acest Studiu de Fezabilitate urmează să ofere fundamentarea tehnico-economică pentru 
elaborarea documentației de proiect și construcția aducțiunii regionale de apă din râul Prut 
pentru localitățile din raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga din UTA Găgăuzia.  
 
Programul Regional Sectorial în domeniul alimentării cu apă și canalizare pentru UTA 
Găgăuzia, aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Regională la 5 iulie 2018,  a fost 
elaborat de Agenția de Dezvoltare UTA Găgăuzia cu asistența financiară și metodologică a 
Proiectului GIZ ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale” și se bazează pe o analiză complexă 
a situației curente în sector, în concordanță cu principalele documente de dezvoltare 
strategică națională, regională și locală:  

 Strategia națională de alimentare cu apă și sanitație [2014-2028] 
 Strategia națională de mediu [2014-2023] 
 Strategia națională de dezvoltare regională [2016-2020] 
 Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgăuzia  [2017-2020] 
 Strategia de dezvoltare socio-economică a UTA Găgăuzia  [2017 – 2022] 
 Strategia de dezvoltare socio-economică a or. Vulcănești  [2017-2022] 

 
2: LOCALIZARE: 
 
Acest Studiu de Fezabilitate va aborda raioanele Comrat și Ceadâr Lunga din UTA Găgăuzia.  
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Raionul Comrat este cel mai populat dintre cele trei raioane ale UTA Găgăuzia. Populația 
raionului este de 67.000 locuitori. Circa 60% din populație locuiește în zona rurală. Din 
componența raionului fac parte mun. Comrat și 12 administrații publice locale rurale. Cele mai 
mari localități (conform estimărilor APL) sunt mun. Comrat (26,2 mii locuitori), satul Congaz 
(12,3 mii locuitori) și satul Chirsovo (7 mii locuitori). Suprafața raionului este de 854,3 km2.  

Ceadâr-Lunga este al doilea, după mărime, raion din UTA Găgăuzia. Populația raionului este 
de cca. 63.000 persoane. Circa 65% din populație locuiește în zona rurală. Din componența 
raionului fac parte municipiul Ceadâr Lunga și 8 unități administrativ-teritoriale rurale. Cele mai 
mari localități (conform estimărilor APL) sunt mun. Ceadâr-Lunga (cca 22,7 mii locuitori), satul 
Copceac (10 mii locuitori), satul Baurci (8,2 mii locuitori) și satul Cazaclia (7,3 mii locuitori). 
Suprafața raionului este de 661,1 km2.  
 
3: PARTENERI DE IMPLEMENTARE: 
 
Implementarea acestui proiect presupune un parteneriat compus din următoarele entități:  

 Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia; 
 Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia; 
 Administrația raioanelor Comrat și Ceadâr Lunga; 
 Primăriile tuturor localităților din raioanele Comrat și Ceadâr Lunga (+ operatorii locali 

de servicii apă-canal din aceste localități). 
 
4: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE: 
 
Elaborarea acestui Studiu de Fezabilitate are drept scop să fundamenteze soluția optimă de 
construcție și operare a aducțiunilor regionale de apă din râul Prut în localitățile raioanelor 
Comrat și Ceadâr Lunga, în vederea soluționării problemei sistemice privind calitatea apei din 
sistemele de alimentare centralizată.  
 
Formularea unei viziuni unice în ceea ce privește alimentarea sistemelor centralizate din 
raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga cu apă din râul Prut urmărește realizarea următoarelor 
obiective specifice:  

 Determinarea celei mai optime soluții tehnico-economice privind  transportarea apei din 
râul Prut în localitățile raioanelor Comrat și Ceadâr-Lunga; 

 Fundamentarea tehnico-economică detaliată pentru elaborarea documentației de 
proiect în construcția aducțiunii regionale de apă din râul Prut în localitățile din 
raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga.  

 Determinarea celei mai optime soluții privind gestiunea viitoare a aducțiunii regionale. 
 
Studiul de Fezabilitate urmează să cuprindă toate localitățile din raioanele Comrat și Ceadâr-
Lunga și localitățile învecinate din raioanele Cantemir, Taraclia, Basarabeasca și  Cimișlia. 
 
5: DESCRIEREA PROBLEMEI: 
 
Calitatea apei livrate în rețelele centralizate din localitățile Comrat și Ceadâr Lunga este 
nesatisfăcătoare. Alimentarea centralizată cu apă în regiune este asigurată în exclusivitate 
(100%) din surse subterane. În majoritatea cazurilor, apa captată nu corespunde cerințelor 
normative privind calitatea apei potabile în Republica Moldova. În mod particular, apele 
subterane din regiune sunt caracterizate prin depășirea concentrațiilor maxim admisibile la 
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compuși ca: fluor, bor, sodiu și hidrogen sulfurat. De asemenea, apele freatice se 
caracterizează prin conținut ridicat de nitrați și contaminare microbiană. Totuși, cu siguranță se 
cunoaște că peste 50% din cei conectați la sistemele centralizate de alimentare cu apă în 
raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga, consumă astăzi apă tehnică.  
 
Deoarece sistemele de alimentare cu apă nu prevăd tratarea apei, apa livrată în cele mai 
multe cazuri nu este potabilă (datorită contaminării naturale). Dezinfectarea apei cu clor gazos 
sau dioxid de clor sunt prevăzute doar la unele sisteme de alimentare cu apă (mun. Comrat, 
mun. Ceadâr-Lunga). Totuși, chiar și în localitățile urbane, apa livrată înregistrează un șir de 
carențe. Astfel, conform unui studiu din 2016, finanțat de Fundația Est Europeană din 
Moldova, privind calitatea apei potabile livrate de sistemele centralizate, în localitățile urbane 
din regiune se înregistrează următoarele depășiri ale limitelor maxim admisibile (LMA):  
 
Depășirea LMA în zona urbană 

Localitatea urbană Parametri 

Nitriți 

LMA 0,5 mg/l 

Bor 

LMA 0,5 

mg/l 

Fier 

LMA 0,3 

mg/l 

Sodiu 

LMA 200 

mg/l 

Sulfați 

LMA 250 

mg/l 

Duritate 

LMA >5 g.g. 

Mineralizare 

LMA 1500 

mg/l 

mun. Comrat  1,19 0,59 424   1690 

mun. Ceadâr-Lunga 1,5 1,36  413 344 0,5  

Sursa: Studiul privind calitatea apei în sudul Republicii Moldova, Fundația Est Europeană, 2016 
 
Conform informațiilor disponibile, următoarele localități au declarat oficial că apa livrată în 
sistemele centralizate nu corespunde cerințelor și nu poate fi considerată ”apă potabilă”: 

 Raionul Comrat: 4 localități rurale (s. Beșalma – 5.015 locuitori, s. Chirsova – 7.100 
locuitori, s. Dezghingea – 5.216 locuitori și s. Svetlîi – 2.000 locuitori); 

 Raionul Ceadâr-Lunga: orașul Ceadâr-Lunga și alte 5 localități rurale (s. Baurci – 8.250 
locuitori, s. Cazaclia – 7.272 locuitori, s. Chiriet-Lunga – 2.517 locuitori, s. Gaidar – 
4.600 locuitori și s. Joltai – 2.316 locuitori); 

 
O situație specifică se înregistrează în mun. Ceadâr-Lunga, unde (cu asistența Guvernului 
Turciei) în anul 2006 a fost construită o stație modernă de tratare a apei. Din cauza mai multor 
factori, inclusiv și a costurilor extrem de mari de operare, această stație nu a funcționat până 
în prezent. 
 
Totodată, chiar și în localitățile care declară oficial că apa livrată corespunde cerințelor apei 
potabile, lipsesc certificări și confirmări complete.  
 
Analiza în teritoriu a arătat că de foarte multe ori în procesul de examinare a probelor de către 
Agenția Națională de Sănătate Publică nu se raportează asupra tuturor parametrilor obligatorii 
(în conformitate cu Anexa nr. 2 din „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și 
băuturilor nealcoolice îmbuteliate”, aprobat prin Hotărârea Guvernului # 934 din 15.08.2007).  
 
În zonele rurale, tratarea apelor subterane este foarte costisitoare, deoarece ar necesita un 
număr mare de stații de tratare. Per ansamblu, minimum 67 mii de oameni din regiune (43% 
din totalul UTA Găgăuzia și peste 50% din populația raioanelor Comrat și Ceadâr-Lunga) nu 
vor dispune de servicii de alimentare cu apă potabilă, fără aplicarea soluțiilor optime și 
durabile în sector. 
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O alternativă viabilă pentru regiune ar fi valorificarea surselor de suprafață (r. Prut), în acest 
sens fiind absolut necesară o regionalizare la scară mare a serviciilor de AAC.  
 
Problema calității apei livrate poate fi rezolvată prin două metode:  

 tratarea apei subterane și  
 transportul apei potabile tratată din surse de suprafață prin intermediul apeductelor 

regionale.  
 
Rezolvarea problemei calității apei subterane în UTA Găgăuzia prin tratarea acesteia este 
puțin fezabilă (impune costuri investiționale și de operare enorme). Respectiv, cea mai optimă 
soluție de a rezolva problema calității apei în regiune constă în aducerea apei din râul Prut.  
 
În acest sens, studiile existente demonstrează că cel mai oportun este de a folosi prizele de 
apă de suprafață existente. Aceasta nu doar pentru că construcția de prize noi este foarte 
costisitoare, dar și pentru că acest proces poate dura foarte mult, fiind necesare importante 
studii de mediu și coordonări cu România. Cele mai apropiate prize existente sunt amplasate 
în zona orașelor Leova și Cantemir. La moment, prizele de apă de suprafață din localitățile 
menționate sunt utilizate la capacitate mult mai mică decât cea de proiect.  
 
Problema asigurării cu apă potabilă a localităților din sudul Republicii Moldova a fost subiectul 
mai multor studii, care au propus mai multe variante posibile de conducte regionale, printre 
care: 

 Studiu de Fezabilitate pentru serviciile de alimentare cu apă a r. Leova cu opțiuni de 
regionalizare (finanțat de GIZ) 

 Studiu de Fezabilitate pentru aprovizionare cu apă a raionului Cahul (finanțat de GIZ) 
 Studiu de Fezabilitate pentru aprovizionarea cu apă și canalizare a localităților din 

raionul Cahul (finanțat de KfW), care prevede și acoperirea orașului Vulcănești și a 
satelor proxime.  

 Proiectul de execuție pentru apeductul magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei - 
Găvănoasa - Vulcănești (satele) - Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor 
Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (în 
proces de elaborare de societatea ”Fluxproiect” SRL). In proiect se prevede conectarea 
rezervoarelor existente 2xV=1.000 m3 din or. Vulcănești, punct de conectarea a 
localităților Cișmichioi, Etulia și Etulia Noua, și recent a parvenit solicitarea de a se 
include în proiect și magistrala spre Gara Vulcănești, rețelele de distribuție din Gara 
Vulcănești și două castele de apă cu V=50 m3. Realizarea acestui proiect va permite 
asigurarea localităților raionului Vulcănești cu servicii sigure de alimentare cu apă 
potabilă. 

 
Este cazul de menționat că oportunitatea pentru regiune a soluției realizării unei aducțiuni 
regionale Leova – Ceadâr-Lunga (prevăzută de Strategia națională de apă și sanitație) este 
practic compromisă. Datorită dezinteresului manifestat anterior de APL vizate, documentația 
de proiect a fost elaborată pentru apeductul magistral Leova - Iargara și presupune un 
potențial de aprovizionare cu apă a 30 localități din r-nul Leova. Lucrările de construcție sunt 
deja inițiate.  
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6: REZULTATE AȘTEPTATE: 
 
Elaborarea acestui Studiu de Fezabilitate va rezulta în fundamentarea tehnico-economică 
construcției infrastructurii de transportare a apei din râul Prut în localitățile din raioanele 
Comrat și Ceadâr-Lunga, având scopul de a soluționa sistemic problema calității apei în 
sistemele centralizate de alimentare cu apă. Totodată, Studiul de Fezabilitate va oferi soluția 
optimă de gestiune a aducțiunii regionale de apă, la faza de operare.  
 
7: DETALII PRIVIND DEZVOLTAREA SECTORULUI (SITUAȚIA CURENTĂ): 
 
7.1: RAIONUL COMRAT 
 
După nivelul de acoperire cu servicii centralizate de alimentare cu apă, raionul Comrat este 
unul din cele mai avansate în Republica Moldova. Toate localitățile raionului dispun de 
sisteme centralizate de alimentare cu apă: 
 mun. Comrat: acoperă 92,6% din populație 
 s. Svetlâi: acoperă 100% din populație (anul construcției 2010). 
 s. Congazcic: acoperă 90% din populație (anul construcției 2016). 
 s. Beșalma: acoperă 90% din populație (anul construcției 2007). 
 s. Dezghingea: acoperă 70% din populație (anul construcției 2010). 
 s. Ferapontievca:  acoperă 90% din populație. 
 s. Cioc-Maidan: acoperă 76% din populație (anul construcției 2008). 
 s. Avdarma: acoperă 100% din populație (anul construcției 2008). Apa este tratată prin 

decantare la stația locală de tratare. 
 s. Chirsovo: acoperă 99% din populație (anul construcției 2010). 
 s. Cotovscoie: acoperă 80% din populație (anul construcției 2011). 
 s. Congaz: acoperă 91% din populație (anul construcției 2010). Doar 0,5 km de rețele 

de oțel necesită înlocuire. 
 s. Bugeac: acoperă 90% din populație (anul construcției 2012, 2017). 
 s. Chioselia Rusă: acoperă 73% din populație (anul construcției 2014). 

 

Consumatorul major de apă este municipiul Comrat. Sistemul din Comrat are o rețea de 
apeducte cu o lungime totală de 122,2 km. Municipiul este alimentat cu apă dintr-un câmp de 
captare constituit din 12 fântâni arteziene ce funcționează cu turnuri de apă de 25 m3. 
Capacitatea de acumulare a apei este de 2*300 m3, 2*2.500 m3, 1.000 m3, 500 m3. Este 
necesară reabilitarea rezervoarelor existente, în baza unor calcule suplimentare. La 
necesitate, apa se dezinfectează cu clor lichid. Consumul specific mediu de apă este de 46 
l/pers/zi. Datorită uzurii conductelor de apă, pierderile de apă în reţea sunt foarte mari - cca 
67% din apa captată nu este facturată. Consumul specific de energie este de cca. 1,74 
kWh/m3. Principala grupă de consum este populația. Consumatorii industriali au o pondere 
foarte mică în consumul de apă, deoarece în majoritatea se  alimentează din fântâni 
individuale. 
 
Doar 3 localități din raion (Comrat, Svetlâi și Bugeac) dispun de sisteme centralizate de 
canalizare:  
 

 s. Svetlâi - 3 km de rețele. La moment se construiesc rețele de canalizare cu 
reconstrucția stației de pompare; 
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 s. Bugeac - 3 km de rețele; 
 Mun. Comrat - 26 km rețele, 1 stație de pompare (cu pompe noi) și o stație de epurare 

a apelor uzate (nefuncțională). Consumul specific de energie al sistemului de 
canalizare în mun. Comrat este de cca. 0,42 kWh/m3.  

 
În satul Avdarma se finalizează construcția stației de epurare și o porțiune de rețea de 
canalizare. 
 
Canalizarea din mun. Comrat poate fi extinsă, cu condiția construcției unei stații de epurare 
noi şi a unui sistem de pompare adaptat cererii. 
 
Satul Ferapontievca dispune de un sistem descentralizat de canalizare (0,2 km) și o stație de 
epurare cu capacitate de 8 m3/zi (construită în anul 2017), care deservește doar gimnaziul și 
grădinița din localitate. În satul Chioselia Rusă la moment se construiesc rețele de canalizare. 
 
În toate localitățile din raion operează întreprinderi specializate de apă-canal. În majoritatea 
cazurilor acestea sunt organizate sub formă de ”Întreprinderi Municipale”, fondate de Consiliile 
Locale. Excepție fac satele Ferapontievca, Cotovscoe, Chioselia Rusă  și Cioc-Maidan, unde 
prestarea serviciilor este asigurată direct de către primării. Totodată, în satul Chirsovo 
serviciile sunt furnizate de un operator privat.  
 
În mun. Comrat serviciile de alimentare cu apă și de canalizare sunt prestate de Î.M. „Su-
Canal Comrat”, care dispune de licență pentru activitate în domeniu. Operatorul eliberează 
condiții tehnice pentru branșare și instalarea contoarelor de apă, precum și are încheiate 
contracte cu consumatorii de apă. Operatorul din mun. Comrat posedă un potențial de 
extindere a serviciilor de aprovizionare cu apă pentru alte localități proxime atât din raionul 
Comrat, cât și din raioanele megieșe.  
 
7.2: RAIONUL CEADÂR-LUNGA: 
 
După nivelul de acoperire cu servicii de alimentare centralizată cu apă, raionul Ceadâr-Lunga 
este printre cele mai avansate în Republica Moldova.  
 
Toate cele 8 localități rurale din raion dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă: 
 mun. Ceadâr-Lunga: acoperă peste 94% (sistem recent modernizat). 
 s. Copceac: acoperă 44% din populaţie (anul construcției 1960);  
 s. Tomai: acoperă 83% din populaţie (anul construcției/modernizării 2014); 
 s. Joltai: acoperă 78% din populaţie (anul construcției 1971). În cadrul programului 

PNUD/SARD au fost proiectate reabilitarea a 14 km de rețele de apeduct. La moment, 
în cadrul aceluiași program se produc lucrări de reabilitare a 2 fântâni arteziene, 3 
turnuri de apă și construcția a 1,7 km de apeduct; 

 s. Gaidar: acoperă 75% din populaţie (anul construcției/modernizării 2015-2016); 
 s. Baurci: acoperă 70% din populaţie (anul construcției/modernizării 2014); 
 s. Cazaclia: acoperă 73% din populaţie (este necesar de înlocuit 4,5 km de rețele de 

oțel); 
 s. Chiriet Lunga: acoperă 16% din populaţie (anul construcției/modernizării 2008); 
 s. Besghioz: acoperă 77% din populaţie (anul construcției/modernizării 2013). 

 
Consumatorul cel mai mare de apă în raion este mun. Ceadâr-Lunga. Sistemul din mun. 
Ceadâr-Lunga este reprezentat de o rețea cu lungimea de 160,5 km și 39 fântâni arteziene 
(28 lucrătoare). Necesitatea de extindere a rețelei este de numai 5 km. În municipiu sunt 3 
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staţii de pompare regionale, care pompează apa din rezervoare de apă cu volum de 2*250 m3, 
2*500 m3, 2*1.000 m3. Apa, la necesitate, se dezinfectează cu dioxid de clor. Principala grupă 
de consum al apei este populația. 99,5% din consumatorii mun. Ceadâr-Lunga dispun de 
contoare de apă.  
 
Consumatorii industriali au o pondere foarte mică în consumul de apă, deoarece majoritatea 
se  alimentează din fântâni arteziene individuale. Sistemul centralizat se alimentează doar cu 
apă tehnică, prin intermediul a 18 fântâni arteziene de mare adâncime. 
 
Asigurarea populației în municipiu cu apă potabilă se efectuează prin intermediul a 10 
distribuitoare de apă externe, amplasate pe teritoriul orașului, alimentate din 10 fântâni 
arteziene de adâncime și debit mai mic. Apa se livrează populației gratis. Toate cheltuielile 
sunt suportate de către SA. „Apă-Termo Ceadâr-Lunga”. Consumul specific mediu de apă 
este de 36 l/pers/zi. Ponderea apei  nefacturate constituie cca. 39%. Consumul specific de 
energie electrică este de cca. 1,67 kWh/m3. 
 
În 2006, cu sprijinul financiar al Agenției Turce pentru Dezvoltare Internațională (TIKA), în  
mun. Ceadâr-Lunga a fost construită o stație modernă de tratare a apei. Tehnologia stației de 
tratare se bazează pe osmoză inversă. Totuși, stația nu a fost pusă niciodată în exploatare 
deoarece costurile de operare ari fi insuportabile pentru consumatori (circa €1/m3 de apă 
tratată). 
 
Doar mun. Ceadâr Lunga și satul Copceac dispun de sisteme centralizate de canalizare. 
Satul Copceac dispune de rețea de canalizare de 5,35 km (2 km din 1977 și 3,35 km din 2017) 
și o stație de epurare cu capacitatea de 100 m3/zi (construită în anul 2017). Sistemul de 
canalizare existent în mun. Ceadâr-Lunga constă dintr-o rețea de canalizare cu o lungime  
totală de circa 90 km, 9 stații de pompare dotate corespunzător și o stație de epurare a apelor 
uzate, care funcționează doar parțial, după care apa se distribuie în iazuri biologice.  
 
Necesitatea extinderii rețelei de canalizare în oraș este de 5 km. Consumul energic specific al 
sistemului de canalizare în mun. Ceadâr-Lunga este de cca. 0,54 kWh/m3. 
 
Toate localitățile dispun de întreprinderi specializate, fondate de Consiliile Locale sub formă 
de ”Întreprinderi Municipale”. Unica excepție este mun. Ceadâr-Lunga, unde întreprinderea 
are formă organizatorico-juridică de ”Societate pe Acțiuni”.  
 
Serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în mun. Ceadâr-Lunga 
sunt prestate de SA. „Apă-Termo Ceadâr-Lunga”, care dispune de licență pentru activitate în 
domeniu și are semnat cu administrația publică raională un contract de prestare servicii. 
Dotarea tehnică a întreprinderii este printre cele mai bune în republică, datorită unei finanțări 
recente BERD/BEI (proiect de cca €7,4 milioane). Personalul S.A. „Apă-Termo” este bine 
pregătit și cu studii superioare în domeniu. Operatorul din Ceadâr-Lunga prezintă un potențial 
pentru extinderea serviciilor de aprovizionare cu apă asupra altor localități din raion. La 
moment, deja se negociază extinderea serviciilor către localitățile Cazaclia, Tomai, Baurci, 
Beșghioz.  
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8: ETAPE ȘI CONȚINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE (TENTATIV):  
 
Elaborarea Studiului de Fezabilitate privind construcția aducțiunilor regionale de apă din râul 
Prut în localitățile din raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga va conține următoarele elemente:  
 
Evaluarea complexă a posibilităților de transportare a apei din râul Prut în localitățile 
raioanelor Comrat și Ceadâr-Lunga: 
 Evaluarea posibilităților de folosire a prizelor existente de captare a apei din râul Prut 
 Evaluarea variantelor de trasare a aducțiunilor regionale de apă (condițiile geografice și 

de relief, suprapunerea cu rețelele de infrastructură tehnico-edilitară existente, etc.); 
 Evaluarea costurilor necesare construcției aducțiunilor necesare (variante) 
 Evaluarea variantelor de gestiune ulterioară a aducțiunilor regionale; 
 Prognoza costurilor și tarifelor pentru serviciile viitoare (în contextul operării 

aducțiunilor regionale planificate).   
 
Fundamentarea strategiei de transportare a apei din râul Prut în localitățile din raioanele 
Comrat și Ceadâr-Lunga 
 Evaluarea scenariilor posibile de transportare a apei din râul Prut în localitățile din 

raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga (analiza cost-beneficiu); 
 Argumentarea celui mai bun scenariu de transportare a apei din râul Prut în localitățile 

din raioanele Comrat și Ceadâr-Lunga; 
 Fundamentarea tehnico-economică complexă a construcției conductei regionale de 

transportare a apei din râul Prut și distribuției în localitățile din raioanele Comrat și 
Ceadâr-Lunga; 

 
Consultarea și agrearea opțiunilor propuse cu toți actorii implicați în proces (APC, 
autoritățile regionale, APL și operatorii locali): 
 Activități de informare și conștientizare 
 Organizarea de dezbateri tematice și găsirea soluțiilor de compromis. 

 
9: RISCURI: 
 
În cadrul realizării proiectului sunt necesare de analizat și gestionat următoarele riscuri: 
 Rezistența APL privind regionalizarea serviciilor și cooperare intercomunitară în 

domeniul AAC din motive politice, economice și tarifare; 
 Pasivitatea APL de a participa activ la elaborarea acestui Studiu de Fezabilitate; 
 Conștientizarea încă limitată a riscurilor legate de consumul apei nepotabile.  

 
10: COSTURI ESTIMATIVE:  
 
Costul elaborării acestui Studiu de Fezabilitate, cu implicarea atât a experților naționali cât și 
internaționali se estimează la 200,000 Euro.  
 
11: PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 
Elaborarea acestui Studiu de Fezabilitate urmează să fie realizată într-un termen de maxim 12 
luni.  
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12: INFORMAȚIE DE CONTACT: 
 
Agenția de Dezvoltare Regională UTA 
Găgăuzia 

mun. Comrat, str. Pobeda, 50,  

Tel: +373 298 2 26 93, Fax: +373 298 2 26 93, 
Email: adr.utag@gmail.com 

Director: Ianioglo Valerii 

Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia Mun. Comrat, str. Lenin 196 

Tel: +373 (298) 24636,  Fax: +373 (298) 22034 

Email: bashkanat@mail.ru 

www.gagauzia.md  

Bașcan: Irina Vlah 
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