În cadrul Instrumentului European de Vecinătate
și ca parte componentă a documentului de
acțiuni al Uniunii Europene pentru proiectul
Dezvoltarea Zonelor Rurale din Republica
Moldova (DevRAM), Uniunea Europeană,
împreună cu Cooperarea Austriacă pentru
Dezvoltare, finanțează acest proiect, delegând
Agenției Austriece pentru Dezvoltare gestionarea
fondurilor.
În partea a II-a a proiectului DevRAM sunt
planificate un șir de acțiuni, concentrate pe
consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă
și canalizare în orașul Cantemir:

Construcția unui nou sistem de
canalizare în centrul orașului și
extinderea rețelei de canalizare în raza
orașului Cantemir.

Construcția unei noi stații de epurare a
apelor uzate în orașul Cantemir, cu
posibilitatea de extindere pentru a
acoperi necesitățile localităților din
vecinătate.

Optimizarea sistemului de alimentare
cu apă din orașul Cantemir. Operatorul
“Apă Canal Cantemir” a identificat
unele măsuri de optimizare a
sistemului de alimentare cu apă care
vor permite o funcționare mai eficientă
și mai durabilă.

Proiectul va oferi suport și consultanță
pentru Apă Canal Cantemir și Primăria
orașului, în dezvoltarea și adaptarea
infrastructurii existente, la standardele
naționale și internaționale de lucru,
sociale și de mediu, luând în
considerare principiile de operaționare,
mentenanță și gestionare financiară
durabilă.

Lungimea planificată a sistemului nou de
canalizare care va fi construit este de 12 km (cu
posibilitatea de extindere până la 18.1 km) și va
încorpora 3 stații de pompare a apelor uzate.
Bugetul estimativ prevăzut pentru această parte
a proiectului este de 6 milioane de Euro, 5.2
milioane de Euro fiind contribuția Uniunii
Europene, iar 800.000 de Euro - co-finanțarea din
partea Agenției Austriece pentru Dezvoltare.
Beneficiarii proiectului vor fi aproximativ 3500 de
locuitori ai orașului Cantemir și a localităților din
vecinătate.
De asemenea, proiectul va contribui la
îmbunătățirea mediului înconjurător prin
reducerea infiltrării apelor uzate neepurate în sol
și în apele subterane.

Acest proiect este finanțat
de Uniunea Europeană

CONSOLIDAREA
INFRASTRUCTURII DE
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