
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Investiții în serviciile publice 

locale 

 din Republica Moldova 

Situația Actuală privind Proiectele Finanțate din 

Fondul Ecologic Național 

 în Regiunea de Dezvoltare Nord 

 

 

 



      Introducere 
- În anul 2018, pentru Fondul Ecologic Național are aprobate limite de 

cheltuieli în sumă de 269 milioane lei. 

 

- În ședințele Consiliului de Administrare a Fondului Ecologic Național 

pentru anul 2018 au fost aprobate proiecte pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord în sumă de circa 98 milioane lei. 

 

 

 

 



Informații Proiecte în derulare FEN 
Oraș/ 

comună/ 

sat 

Proiect Valoarea totală 

a proiectului 

Suma alocate pînă 

în anul 2017 

(inclusiv) 

Suma aprobată 

FEN în 2018 

s. Cernoleuca, 

r-nul 

Dondușeni 

Alimentarea cu apă a s. 

Cernoleuca 

6123131 5492666 672741 

s. Plop,  r-nul 

Dondușeni 

Alimentarea cu apă a s. 

Plop 

8371229 7614665 511463 

s. Frasin, r. 

Dondușeni 

Alimentarea cu apă și rețele 

de canalizare din s. Frasin 

27999952 1000000 5000000 

s. Țaul, r. 

Dondușeni 

Amenajarea parcului 

dendrologic din s. Țaul 

4540000 3000000 1565730 

s. Corbu, r. 

Dondușeni 

Aprovizionarea cu apă a s. 

Corbu 

10785620 0 4000000 

s. Dominteni, r. 

Drochia 

Alimentarea cu apă potabilă 

a s. Dominteni 

5160814 3000000 1785789 

s. Gribova, r. 

Drochia 

Rețele de alimentare cu apă 

potabilă, stația de epurare  

9340952 1000000 5000000 



Oraș/ 

comună/ sat 

Proiect Valoarea totală 

a proiectului 

Suma alocate 

pînă în anul 2017 
(inclusiv) 

Suma aprobată 

FEN în 2018 

s. Sofia, r. 

Drochia 

Construcția rețelelor de 

alimentare cu apă și canalizare 

5555790 1000000 3880381 

s. Nicoreni, r. 

Drochia 

Apeductul în s. Nicoreni 5276848 2500000 2776848 

s. Viișoara, r. 

Edineț 

Construcția rețelei de apă 

potabilă a s. Viișoara  

3192520 2500000 595663 

s. Burlănești, r. 

Edineț 

Schimbarea turnului și 

alimentarea cu apă potabilă 

5161358 2500000 2387154 

s. Tîrnova, r. 

Edineț 

Proiectarea rețelei de 

alimentare cu apă a s. Tîrnova 

11232840 0 5000000 

s. Ișcălău, r. 

Fălești 

Alimentarea cu apă a s. 

Ișcălău 

3491862 3027293 464569 

Com. Risipeni, 

r. Fălești 

Construcția rețelei de apeduct 

și canalizare în s. Risipeni și 

Bocșa 

22290840 1000000 5000000 

s. Catranîc, r. 

Fălești 

Alimentarea cu apă, evacuarea 

și epurarea apelor uzate 

7031640 0 1000000 

s. Pîrlița, r. 

Fălești 

Rețele de apeduct, canalizare 

și stație de epurare 

25200485 1000000 3000000 



Oraș/ 

comună/ sat 

Proiect Valoarea totală 

a proiectului 

Suma alocate 

pînă în anul 2017 

(inclusiv) 

Suma 

aprobată FEN 

în 2018 

s. Sărata Veche, 

r. Fălești 

Construcția sistemului de 

aprovizionare cu apă în s. 

Sărata Nouă 

4110892 1000000 2633858 

s. Călinești, r. 

Fălești 

Alimentarea cu apă și 

canalizare a s. Călinești 

7997782 5000000 2059525 

s. Făleștii Noi, r. 

Fălești 

Construcția sistemului de 

apeduct, canalizare și epurare 

în s. Făleștii Noi 

23009454 6000000 3000000 

s. Natalievca, r. 

Fălești 

Reabilitarea rețelei de 

distribuție cu apă 

4928597 1000000 3447631 

s. Ciolacul Nou, 

r. Fălești 

Forarea sondei arteziene și a 

turnului de apă  

2115411 1000000 815412 

Or. Florești Extinderea apeductului în or. 

Florești 

1719514 1000000 936435 

Or. Ocnița Reconstrucția rețelelor și a 

sistemului de canalizare 

1871830 0 1591060 

s. Pereni, r. 

Rezina 

Apeduct și canalizare a s. 

Pereni 

19971101 1000000 3000000 

s. Ignăței, r. 

Rezina 

Construcția sistemului de 

alimentare cu apă a unor 

sectoare din s. Ignăței 

5701689 1000000 4054591 



Oraș/ 

comună/ 

sat 

Proiect Valoarea totală 

a proiectului 

Suma alocate 

pînă în anul 2017 

(inclusiv) 

Suma 

aprobată FEN 

în 2018 

Or. Rezina Construcția stației de epurare 21200670 10500000 4175078 

s. Șaptebani, r. 

Rîșcani 

Sistem de aprovizionare cu apă și 

canalizare  

7654699 4500000 1057138 

s. Singureni, r. 

Rîșcani 

Sistem de aprovizionare cu apă și 

canalizare 

8238749 2187635 5000000 

s. Cubolta, r. 

Sîngerei 

Alimentarea cu apă a s. Cubolta 8850754 2498203 5570469 

s. Heciul Nou, 

r. Sîngerei 

Aprovizionarea cu apă potabilă, 

canalizare și stație de epurare 

18654693 7500000 5000000 

s. Sîngereii 

Noi, r. Sîngerei 

Alimentarea cu apă, evacuarea și 

epurarea apelor uzate 

17591316 5000000 3000000 

s. Rădoaia, r. 

Sîngerei 

Sistem de alimentare cu apă 3890034 1000000 1691528 

s. Nimereuca, r. 

Soroca 

Aprovizionarea cu apă a s. 

Nimereuca 

5165292 2221448 2082984 

s. Visoca, r. 

Soroca 

Construcția rețelei de apeduct și 

canalizare 

30556670 0 3000000 

s. Sturzovca, r. 

Glodeni 

Sistem de alimentare cu apă 13375354 1000000 5000000 



Au fost prelungite termenele contractelor de finanțare 

pentru primăriile: 

-s. Malinovscoe r-nul Rîșcani, s. Alexăndrești r-nul Rîșcani; 

 

-Primăria or. Rezina, s. Trifești r-nul Rezina; 

 

-s. Sărata Veche r-nul Fălești, s. Glinjeni r-nul Fălești; 

 

-Prim. Mun. Soroca, s. Nimereuca r-nul Soroca; 

 

-s. Alexandreni r-nul Sîngerei; 

 

-s. Bleșteni r-nul Edineț; 



Starea actuală  

în domeniul AAC constatate de FEN 
-Proiecte implementate cu întîrziere (resurse financiare FEN limitate); 

-Proiecte implementate, date în exploatare dar ineficiente (proiecte de canalizare); 

-Iresponsabilitatea unor beneficiari (primari) care au abandonat proiectele inițiate de foștii 

primari în detrimentul proiectelor proprii; 

-Iresponsabilitatea comunităților locale (locuitorii APL) care refuză să mai achite 

contribuția fapt care tergiversează finanțarea proiectelor de către FEN (proiectele de 

canalizare); 

-Abuzurile antreprenorilor de rea credință în pocesul de implementare a proiectelor (uneori 

în tandem cu autoritățile publice locale); 

-Declinul demografic care determină lipsa beneficarilor la faza de implementare și respectiv 

a consumatorilor de servicii de aprovizionare cu apă și canalizare (ineficența sistemelor date 

în exploatare); 

-Lipsa unui management coerent a sistemelor date în exploatare (unele sisteme deja sunt 

deteriorate, vandalizate și lăsate în voia sorții); 

-Lipsa spiritului de inițiativă a primarilor și a cunoștințelor privind modalitatea de accesare 

și implementare a proiectelor (uneori primarii așteaptă ca finanțatorii să le bată singuri la 

ușă); 

 

 

 



Vă mulțumesc de 

atenție! 


