
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI 

CONSTRUCȚIILOR 

 Comitetului Coordonator  

al Dialogului național privind politica in domeniul 

gestionării integrate a resurselor de apa 

 

 11 aprilie, 2017 

 

 

 

 



MODALITĂȚI/CONDIȚIONALITĂȚI DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTELOR CU 

FINANȚARE UE ȘI FNDR 

• Acceptarea SF si aprobarea proiectului si a masurilor investiționale de către 

Consiliul Local (oraș/sat); 

• Contribuția financiara din partea  APL/cetățeni  referitor la conectare la 

sistemul de apa si branșarea la sistemul de canalizare; 

• Informație privind situația actuala referitor la alte masuri investiționale in 

AAC finanțate din alte surse; 

• Aprobarea de către Consiliul local a politicii tarifare de acoperire a 

costurilor administrative si operaționale a operatorului la 100%; 

• Acceptarea mecanismului de cooperare inter-municipala in prestarea 

serviciilor de AAC; 

  

 



MODALITĂȚI/CONDIȚIONALITĂȚI DE 

IMPLEMENTARE A PROIECTELOR CU 

FINANȚARE UE ȘI FNDR 

• Acceptarea implementării  masurilor complementare in cadrul proiectului 

(planificare si programare, IMC, Dezvoltare capacitaților operatorului; 

implicarea pe larg a cetățenilor in procesul de implementare); 

• Creare Comitetului Local de Cetățeni; 

• Creare Comitetului Director Local al proiectului; 

• Angajarea si finanțarea Managerului de Proiect; 

• Decizia Consiliului local privind delegarea responsabilităților către primar 

pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere . 
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Proiecte Pilot finanțare Guvernul 
German(3) 

Finanțat de  Agentia Elvețiana(1) 

Finanțat de Guvernul României(1) 

Finanțat din FNDR (11) 

Proiecte planificate cu finanțare UE (10) 

ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE 

28.04.2017 



LISTA PROIECTELOR  AAC PROPUSE PENTRU 
FINANȚARE UE 

Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

Edinet

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Edinet (reabilitarea a 22.44 km de 

rețele de distribuție a apei si extinderea rețelelor cu 4.5 

km); 

180,024                   1,800,235             

Falesti

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Fălești (reabilitarea a 11.55 km de 

rețele de distribuție si extinderea sistemului cu 

2.4km). 

129,447                   1,294,466             

Drochia

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Drochia. (reabilitarea a 4.29 km 

de aducțiune; extinderea sistemului de distribuție a 

apei cu 8.16 km si reabilitarea a 7.73 km de sistem 

de distribuție a apei)

150,326                   1,503,255             

Riscani

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in Păscăuți, Damascani, Proscureni, 

Gălășeni (canalizare), Mălăiești si Hiliuți din raionul 

Riscani; construcția stației de pompare si purificare a 

apei potabile din râul Prut.

321,964                   3,219,639             

Raion Denumirea proiectului
Valoarea estimativa 

pentru investitiei

Valoarea estiimativa  

pentru documentatia 

tehnica 



LISTA PROIECTELOR  AAC PROPUSE PENTRU 
FINANȚARE UE 

Regiunea de Dezvoltare Centru 

 

 

 

Ungheni

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Ungheni (extinderea rețelelor de 

distribuție cu 5.4 km; reabilitarea a 12.2 km de rețele 

de distribuție; extinderea sistemului de canalizare in 

oraș cu 5.6 km)  

225,987                   2,259,869             

Criuleni/Dub

asari

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in localitatea Ustia (canalizare si stația de 

tratare a apelor uzate) si or Dubăsari

120,000                   1,200,000             

Calarasi

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Călărași (extinderea rețelelor de 

distribuție cu 3.9 km; reabilitarea a 12 km de rețele de 

apa; reabilitarea a 6 km de sistem de canalizare)  

192,500                   1,925,000             

Raion Denumirea proiectului
Valoarea estimativa 

pentru investitiei

Valoarea estiimativa  

pentru documentatia 

tehnica 



LISTA PROIECTELOR  AAC PROPUSE PENTRU 
FINANȚARE UE 

Regiunea de Dezvoltare Sud 

 

Cahul

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă in  

localitățile Pelinei si  Găvănoasa din raionul Cahul  si 

extinderea spre raionul Vulcănești (Găgăuzia)   

(construcția a 18 km de magistrala; 4 stații de 

pompare si rețelele interne pentru 2 localități)

260,000                   2,600,000             

Leova

Extinderea sistemului de canalizare in orașul Leova; 

Construcția stației de pompare a apelor uzate in orașul 

Leova (extinderea rețelelor de canalizare cu 9.87 km)

174,425                   1,744,250             

Leova

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in comunitățile  Iargara, Filipeni, 

Romanovca si  Cupcui din raionul Leova (construcția 

rețelelor interne si conectarea la apeductul Leova - 

Iargara).

246,569                   2,465,693             

Raion Denumirea proiectului
Valoarea estimativa 

pentru investitiei

Valoarea estiimativa  

pentru documentatia 

tehnica 



LISTA PROIECTELOR AAC  IN REZERVA 
PENTRU FINANȚARE UE 

 

 

Balti

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in municipiul Bălti (extinderea rețelelor de 

apa cu 30.7 km )

213,891                   2,138,910             

Ialoveni

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Ialoveni (reabilitarea a 1.05 km de 

magistrala, extinderea rețelelor de apa cu 8.3 km)

121,061                   1,210,608             

Hincesti

Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare in orașul Hâncești (extinderea rețelelor de 

canalizare cu 7.8 km si reabilitarea stației de epurare 

a apei uzate) 

140,253                   1,402,531             

Raion Denumirea proiectului
Valoarea estimativa 

pentru investitiei

Valoarea estiimativa  

pentru documentatia 

tehnica 



 

 Lista proiectelor de alimentare cu apă și canalizare 
incluse pentru finanțare din DUP -2017-2020 

Raionul Denumirea proiectului Costul 
(mln.lei) 

 

Notă 

Fălești Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a 

locuitorilor satelor Risipeni și Bocșa 

11,8 

Fălești Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2 40,1 

Florești 

Soroca 

Apă pentru viață în Regiunea de dezvoltare Nord 29,9 

Glodeni Construcția sistemelor de alimentare cu apă în 10 

localități din lunca rîului Prut (etapa I) 

40,0 

Bălți 

Sîngerei 

Apeduct Bălți-Sîngerei (etapa III) 39,4 

Soroca Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă 

a locuitorilor 15 sate din raionul Soroca 

23,5 



 

 Lista proiectelor de alimentare cu apă și canalizare 
incluse pentru finanțare din DUP -2017-2020 

Raionul Denumirea proiectului Cost

ul 
(mln.lei) 

 

Notă 

Hîncești Îmbunătățirea calității vieții populației rurale prin construcția 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în satele din 

lunca rîului Lăpușnița 

24,1 

Teleneșt

i 

Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea 

sistemului public de canalizare și epurare la nivel 

intercomunitar 

10,2 

Nispore

ni 

Construcția și reabilitarea sistemului de canalizare în 

or. Nisporeni, com Vărzărești 

44,9 

Ialoveni Apeduct magistral pentru localitatea Bardar, Ruseștii 

Noi (etapa II) și rețele de canalizare pentru or. Ialoveni 

 

27,9 

Căușeni Construcția sistemului de canalizare în sect V-Traian și 

modernizarea staiei de epurare din or. Căușeni 

40,0 

Total 331,8 



 

 

 
 

 

 

 

Vă mulțumim pentru atenție! 

 

 

                                                 

                                                 Igor Malai, 

                                                 Șef adjunct Direcție Generală  

                                                 Dezvoltare Regională  

                                 

                                              e-mail : igor.malai@mdrc.gov.md 
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