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Domenii de intervenție în 2018 

Asigurare cu apă și canalizare 
– 6 proiecte  

Eficiență energetică a 
clădirilor publice – 3 proiecte  

Infrastructura de afaceri – 4 
proiecte  



Pentru perioada anului 2018, ADR Nord a avut în gestiune 13 

proiecte finanțate din sursele FNDR conform Deciziei CNCDR nr. 

6/18 din 17.05.2018.  

Costul total al 
proiectelor din RDN 
aprobate spre 
finanțare pentru anul 
2018 

• 69 331 163, 05 

Suma valorificată din 
FNDR pentru anul 
2018 

• 22 177 581, 47 
(32%) 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 



 

 

 

Proiect: Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare a  

locuitorilor satelor Risipeni şi Bocșa și a instituțiilor de  

menire social-culturală (Fălești)” – Etapa I 
 

 
Obiectiv general : Dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare utilizând 

tehnologii prietenoase mediului. 

Perioada implementării: 2014 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 11 954, 74 mii lei  

Suma utilizată  în 2014-2018 din FNDR: 11 776, 07 mii lei 

Suma utilizată din APL: 178, 67 mii lei 

Statutul proiectului: Finalizat. La 28.06.2018 a avut loc recepția la terminare a 

lucrărilor. 

Rezultate realizate:  

 21,815 km de apeduct construit (rețele interne). 

 1 stație de tratare a apei construită. 







           Proiect: Asigurarea orașului Fălești cu apă din râul   

                                         Prut 2 (r-ul Fălești) 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea de soluții locale și regionale pe 

termen mediu și lung pentru asigurarea cu apă potabilă și sanitație a populației 

din raionul Fălești și 5 localități ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la 

dezvoltarea economică, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 

în Regiunea de Nord. 

Perioada implementării: 2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului din sursele FNDR: 40 mln. lei 

Valorificat 2017 - 2018:   14 500, 0 mii lei (100%) 

Statutul proiectului: În implementare. Pentru anul 2018 suma aprobată din 

FNDR a fost valorificată la 100%. 

Necesar pentru finalizare: 20 896, 948 mii lei 

Rezultate planificate:   

 18 km de apeduct magistral Prut-Fălești construit. (Realizat: 8,6 km). 







     Proiect: Apă pentru viață în Regiunea de   

       Nord: raioanele Florești si Soroca (s. Băhrinești, r-ul Florești) 
Obiectivul general al proiectului: Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și 

Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în conformitate 

cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente. 
 

Perioada implementării: 2017 - 2018 

Valoarea totală a proiectului: 66 078, 18 mii lei 

Finanțare: 

FNDR - 29 902, 99 mii lei, ApaSan - 29 902, 99 mii lei, Contribuția locuitorilor – 4 440 mii 

lei, S.A. Servicii Comunale Florești – 1 420 mii lei 

Valorificat 2017 – 2018 pentru subproiectul Băhrinești:   8 189, 684 mii lei (100%). 

Statutul proiectului: Pentru subproiectul Băhrinești a fost organizată recepția la terminarea 

lucrărilor. Subproiectul Cuhureștii de Jos și Cuhureștii de Sus se află la etapa de evaluare a 

ofertelor.          

Rezultate planificate:   

- rețele distribuție – 106,5 km, aducțiune – 13,9 km,  

- rezervoare și turnuri de apă – 5,  

- stații de captare/pompare – 4. 

 







Proiect: Construcția sistemelor de  

alimentare cu apă în 10 localități din lunca rîului Prut,  

r-l Glodeni. Etapa I - com. Cuhnesti și com. Balatina, (r-ul Glodeni) 

 

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la apă potabilă de 

calitate a locuitorilor din comunele Balatina și Cuhnești ale raionului Glodeni. 

Valoarea totală a proiectului: 40 mln. lei 

Alocat 2018: 12 mln. lei 

Valorificat 2018: - 0 lei 

Statutul proiectului: Proiectul este la etapa de organizare a achizițiilor publice.  

Rezultate planificate:   

 9,3 km de apeduct magistral construit; 

 1 stație de tratare a apei construită. 



Proiect: Apeduct Bălți – Sîngerei, etapa III și  

stația de tratare (r-l Sîngerei) 

Obiectivul general al proiectului: Populaţia din raionul Sîngerei cu acces la 

surse de apă potabilă sigură şi de calitate, oportunitate creată pentru 

aprovizionarea cu apă a cetățenilor din raionul Teleneşti. 

Perioada implementării:  2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 39 387, 0 mii lei 

Valorificat 2017 - 2018:  23 109, 077 mii lei 

Statutul proiectului: În implementare. Pentru anul 2018 suma aprobată din 

FNDR (6 mln. lei) a fost valorificată la 100%. 

Necesar pentru finalizare: 11 356, 550 mii lei 

Rezultate planificate:   

 12,2 km apeduct magistral Bălţi – Sângerei, etapa III  

 4,9 km branşamentului spre satul Bilicenii Vechi  

 1 staţie de dezinfectare a apei. 







Proiect: Crearea condițiilor de aprovizionare cu  

apă potabilă a locuitorilor a 15 localități din r-ul Soroca 

 

Obiectivul general al proiectului: Acces asigurat la servicii calitative de 

aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca 

 

Perioada implementării: 2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 23 530, 41 mii lei 

Valorificat 2017 - 2018:  14 324, 77 mii lei 

Statutul proiectului: În implementare. Pentru subproiectul Ocolina în 

decembrie 2017 a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor.  

Rezultate planificate:   

 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Bălți până în s. Parcani 

construite.  

 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani 

construite.  

 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea 

de evacuare și hazna construite. 

 1 stație de epurare în s. Ocolina construită.  







Proiect: Asigurarea eficienței energetice a  

clădirii școlii-internat sportive din s.Grimăncăuți,  

r-l Briceni 
 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condiţiilor optime pentru tinerii 

sportivi în cadrul şcolii-internat sportive din s. Grimăncăuţi, r-l Briceni utilizând 

tehnologiile energo-eficiente. 

Perioada implementării: 2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 6 191, 55 mii lei 

Valorificat 2017 - 2018:  4 189, 33 mii lei   

Rezultate planificate:   

 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică. 







        Proiect: Renovarea centrului de sănătate  

   Drochia „Anatolie Manziuc” prin eficientizarea energetică                               

(r-l Drochia) 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătăţirea accesului la asistenţa 

medicală calitativă în cadrul sistemului de sănătate raional, prin eficientizarea 

energetică a clădirii Centrului de Sănătate Drochia. 

Perioada implementării: 2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 12 766, 26 mii lei 

Valorificat 2017 - 2018:  6 428, 25 mii lei 

Rezultate planificate:   

 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică. 







Proiect: Creșterea indicilor de eficiență  

energetică a   instituției medico-sanitare publice  

”Centrul de Sănătate Edineț” (r-ul Edineț) 

Obiectivul general al proiectului: Crearea condițiilor optime pentru 

prestarea serviciilor medicale de calitate în cadrul instituției medico-sanitare 

publice “Centrul de Sănătate Edineț”, aplicând tehnologiile energo-eficiente. 

Perioada implementării: 2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 9 692, 64 mii lei 

Valorificat 2017 - 2018:  3 224, 98 mii lei 

Rezultate planificate:   

- 1 Clădire publică renovată prin măsuri de eficiență energetică. 







                 Proiect: Centrul Creativ – Inovativ PRO Cariera  

                                             (or. Otaci)  

Obiectivul general al proiectului: Crearea unui Centru Creativ – Inovativ  bine 

amenajat, cu spaţii predestinate instruirii în afaceri non-agricole şi consiliere 

profesională a tinerilor. 

Perioada implementării:  2014 - 2018 

Valoarea totală a proiectului: 27 271,68 mii lei 

Suma utilizată  din 2014 - 2018: 27 271,68 mii lei 

Statutul proiectului: Finalizat. Urmează organizarea Recepției la terminarea 

lucrărilor. 

Rezultate realizate:   

 1 Centru pentru tineri construit. 







 Proiect: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri  

prin amenajarea pieții regionale en-gros și a spațiilor destinate 

activităților non-agricole în raionul Râșcani 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

regionale pentru asigurarea comerţului eficient a produselor autohtone de 

legume şi fructe, în condiţii igienice, de calitate şi în folosul consumatorilor. 

 

Perioada Implementării:  2017 – 2018 

Valoarea totală a proiectului: 20 000, 0 mii lei 

Valorificat în anii 2017 – 2018:  2 608, 97 mii lei 

Rezultate planificate:   

 1 piaţă regională en-gros cu suprafaţa de 3,3 ha construită, amenajată  şi 

conectată la infrastructura de utilităţi publice şi căi de acces. 







   Proiect: Crearea în mun. Balti a Centrului de  inovare și  

transfer tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord (mun. Bălți) 

Obiectivul general al proiectului: Creşterea competitivităţii economice 

regionale prin promovarea dezvoltării cercetării, inovării şi transferului 

tehnologic în RDN.  

Valoarea totală a proiectului: 11 770, 99 mii lei 

Valorificat 2018:  - 0 lei 

Din partea reprezentanților Proiectului de Competitivitate Moldova, finanțat de 

Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Guvernul 

Suediei, a parvenit propunerea de cofinanțare a proiectului . La moment se 

actualizează documentația tehnică conform propunerilor experților în domeniul 

de inovare și transfer tehnologic. 

Rezultate planificate:   

 1 Centru de inovare și transfer tehnologic creat. 







 Proiect: Facilitarea dezvoltării infrastructurii  

de afaceri în regiunea de dezvoltare nord (RDN) prin consolidarea 

infrastructurii parcului industrial ”RĂUT (mun. Bălți) 

 

 

Obiectivul general al proiectului: Sporirea atractivității investiționale a RDN 

prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri a Parcului Industrial „Răut” mun. Bălţi. 

Valoarea totală a proiectului: 20 000, 0 mii lei 

Valorificat în 2018:  - 0 lei 

Proiectul este la etapa de actualizare a documentației tehnice.  

Rezultate planificate:   

- 1 Sistem Energetic al PI „Raut”  modernizat. 



 
 

 
Proiectul UE "Construcția infrastructurii 
de Aprovizionare cu Apă și Canalizare, 
precum și de Eficiență Energetică în 
clădirile publice”,  
implementat în cooperare cu proiectul 
"Modernizarea serviciilor publice locale 
în Republica Moldova“ . 



Implemented by 

 
 

 
 

 
 

Domenii de intervenție în Regiunea de Dezvoltare Nord 

Alimentare cu apă și 
canalizare – 4 proiecte  

Eficiența energetică în 
clădirile publice – 2 proiecte  



Implemented by 

 
 

 
 

 
 

Valoarea estimativă a proiectelor finanțate din fondurile UE în RDN în 
perioada 2017 – 2020: 

 

• 4 proiecte în 
domeniul ACC 

9,12 
milioane 

Euro 

 

• 2 proiecte în 
domeniul EECP 

2,5 milioane 
Euro 



Implemented by 

 
Obiectiv: 
• Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l Sângerei 

este îmbunătățită. 
Valoarea estimativă a proiectului: 
• 1, 264 mii Euro – contribuție UE. 
Situația actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții pentru contractarea 
serviciilor de proiectare a investiției. 

 
Rezultate așteptate: 
• 32 de angajați și 317 elevi beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii; 
• Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 552 MWh și emisiile 

anuale normate de CO2 reduse cu 118 tone; 
• Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 14 măsuri investiționale; 
• Profesorii, elevii și părinții Gimnaziului „Iurie Boghiu” promovează EE 
• 2 documente strategice locale în domeniul EE în r-l Sângerei armonizate cu 

obiectivele strategice naționale. 
  

 
 

 
 

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” 
din satul Flămânzeni, raionul Sângerei” 



Implemented by 

 
Obiectiv: 
• Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este 

îmbunătățită. 
Valoarea estimativă a proiectului: 
• 1, 236 mii Euro – contribuție UE. 
Situația actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții pentru contractarea 
serviciilor de proiectare a investiției. 
 
Rezultate așteptate: 
• 80 angajați și 763 elevi beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii; 
• Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 547 MWh și emisiile 

anuale normate de CO2 reduse cu 125 tone; 
• Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 11 măsuri investiționale; 
• Profesorii, elevii și părinții Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” promovează EE 
• 2 documente strategice locale în domeniul EE în r-l Sângerei armonizate cu 

obiectivele strategice naționale. 
  
 

  

 
 

 
 

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” din municipiul Bălți” 



Implemented by 

 
Obiectiv: 
• Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite. 
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor: 
• 1, 270 mii Euro – contribuție UE 
 
Situația actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții pentru contractarea serviciilor 
de proiectare a investiției. 

 
Rezultate așteptate: 
• Peste 15 000 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă; 
• 11,5 km rețele de alimentare cu apă reabilitate; 
• Construcția a 2,6 km rețele de aducțiune și extinderea rețelelor de alimentare cu apă 

cu 2,4 km; 
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din or. Fălești capabil să gestioneze eficient 

serviciul îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat; 
• Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentare cu apă și sanitație 

armonizate cu obiectivele strategice naționale.  
  

 

 
 

 
 

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în 
orașul Fălești” 



Implemented by 

 
Obiectiv: 
• Locuitorii municipiului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite. 
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor: 
• 2, 850 mii Euro – contribuție UE 
 
Situația actuală a proiectului: Proiectul este la etapa de achiziții pentru contractarea serviciilor 
de proiectare a investiției. 
  

Rezultate așteptate: 
• Peste 3 300 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă; 
• 22,9 km rețele de alimentare cu apă reabilitate; 
• Rețeaua de alimentare cu apă extinsă cu 4,5 km; 
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din mun. Edineț capabil să gestioneze eficient 

serviciul îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat; 
• Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentare cu apă și sanitație 

armonizate cu obiectivele strategice naționale.  
 

 

 
 

 
 

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în 
municipiul Edineț” 



Implemented by 

Obiectiv: 
• Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite. 
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor: 
• 1, 5 milioane Euro – contribuție UE 
• 162 mii Euro – contribuția beneficiarilor 
 
Situația actuală a proiectului: A fost semnat contractul de antrepriză cu compania de 
proiectare pentru servicii de proiectare a investiției. Proiectul este la etapa de realizare a PT.  
Suma contractului: 2 300, 0 mii lei.  
 
Rezultate așteptate: 
• Circa 17 300 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă; 
• 4,6 km aducțiune de apă potabilă sub presiune și 8,5 km rețele de alimentare cu apă 

reabilitate; 
• Rețele de alimentare cu apă extinse cu 8,9 km; 
• O stație de tratare a apei potabile construită, 2 stați de pompare, 7 castele de apă, 6 

rezervoare de apă potabilă reabilitate; 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate 
instalate; 

• Două documente strategice raionale și locale în domeniul alimentare cu apă și sanitație 
armonizate cu obiectivele strategice naționale. 

 
  
  

 
 

 
 

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în 
orașul Drochia” 



Implemented by 

 
Obiectiv: 
• Locuitorii satelor Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Galașeni, Mălăiești și Hiliuți au acces 

la servicii de alimentare cu apă și sanitație îmbunătățite. 
Valoarea estimativă a proiectului : 
• 3, 500 mii Euro – contribuție UE 
 
Situația actuală a proiectului: A fost selectată compania de proiectare. Proiectul este la 
etapa de semnare a contractului de antrepriză pentru realizarea PT. 
 
Rezultate așteptate: 
• Circa 1500 locuitori din comuna Costești conectați la sistemul îmbunătățit de 

alimentare cu apă; 
• Circa 4500 de locuitori din satele Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți racordați la sistemele de 

canalizare; 
• 26 km. De conductă magistrală, 19,6 km. Rețele de distribuție a apei potabile și 40 km. 

Rețele de canalizare construite; 
• 3 stații de epurare a apelor uzate, 1 stație de tratare a apei potabile și o stație de 

pompare pentru 28 localități din r-l Râșcani construite; 

 
 

 
 

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și canalizare 
în s. Pascauți, s. Damașcani, s. Proscureni, s. Galașeni, s. Mălăiești și  

s. Hiliuți, r-l Râșcani” 



Implemented by 

• Acordul de finanțare privind achiziționarea serviciilor de proiectare 
semnat. 

• 4 caiete de sarcini pentru companiile de proiectare pentru 4 
proiecte AAC elaborate (or. Fălești, or. Edineț, or. Drochia și r-l 
Râșcani). 

• 2 caiete de sarcini pentru companiile de proiectare pentru 2 
proiecte EE a clădirilor publice elaborate (mun. Bălți și s. 
Flămânzeni, r-l Sîngerei). 

• 6 Grupuri de lucru pentru achiziții publice privind contractarea 
serviciilor de proiectare create. 

• Anunțuri privind licitația publică pentru achiziția serviciilor de 
proiectare a investiției pentru 6 proiecte tehnice în domeniile AAC 
și EECP lansate. 

• 6 CDL  ale proiectelor create.  

• 1 contract cu compania de proiectare semnat. 

 
 

 
 

Activități realizate în 2017 – 2018 









MULŢUMIM! 


