
                                                                                                                             

 
 
 
 
Lucrările de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă potabilă în satul Japca se desfășoară în cadrul proiectului 
„Apă pentru viaţă în Regiunea de Nord: raioanele Floreşti şi Soroca”. 
 
Proiectul se implementează în baza Documentului Unic de Program (HG nr 203 din 29.03.2017), are ca parteneri 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord, Fundația Filiala din Moldova a Fundației SKAT, implementator a proiectului 
Elveției de Apă și Sanitație în Moldova/ApaSan,  SA „Servicii Comunale Floreşti” și APL Japca. 
 
Lucrările de construcție au început în aprilie 2018 și urmează a fi finalizate în luna octombrie 2018. 

Părțile finanțatoare 
 

MDL 

Locuitorii satului Japca 326'440 

Administrația Publica Locala Japca 116'000 

SA „Servicii Comunale Floreşti”         184'000 

Proiectul Elveției de Apă și Sanitație/ ApaSan 7'566'560 

Costul total al proiectului 8'193'000 

 

Costul lucrărilor de construcție a sistemului de alimentare cu apă în satul Japca este de 8'193'000 lei. 

 
   
Sistemul a fost proiectat și se constriește pentru a aproviziona cu apă potabilă cca 230 gospodării, 6 instituții publice, 6 
agenți economici, 1 structura APL.  
 
 

Sistemul de aprovizionare cu apă cuprinde:  

- Zona de captare; 
- Stația de pompare; 
- Conducta de aducțiune DN90, L=2910m cu 2 cămine (golire și aerisire);   
- Rezervor de apă (1 x 50 m3); 
- 13,7 km rețele de distribuție (Ø  25-110) și 35 cămine;  
- La moment, 230 conectări individuale (cu set de contorizare); 
- 6 conectări ale instituțiilor (cu set de contorizare); 
- 11 hidranți anti incendiari supraterani. 
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Serviciul de alimentare cu apă va fi prestat de către SA  „Servicii Comunale Floreşti”, viitorul operator, căruia i s-a 
delegat gestionarea în baza deciziei Consiliului Local Japca. 
 
 
 
 

 
 

  

Beneficiari ai sistemului de alimentare cu apa in satul Japca 

  Sistemul de aprovizionare cu apă a satului Japca, raionul Floreşti 

Date  tehnice    

Prestarea serviciului de alimentare cu apă  

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului 



 

  Volume monitoring per each pump    Water tower installation works    Volume monitoring per each pump    Water tower installation works  


