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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

Proiectul UE implementat în cooperare cu proiectul MSPL
Proiectul UE "Construcția infrastructurii de
Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și de
Eficiență Energetică în clădirile publice" –

Buget:
~ 43 milioane
euro

implementat
în cooperare cu

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale"
mandatat de către: Ministerul Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ)

Buget BMZ:
~ 14 milioane
euro

Implemented by

Sinergia proiectului UE cu MSPL și alți co-finanțatori 2016-2020
• Mandatat de către: Ministerul Federal German pentru
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) cu un volum de 14
milioane Euro
Co-finanțare activă

• Uniunea Europeană (3,8 mil Euro)
• Guvernul Suediei (3,7 mil. Euro)
• Guvernul Elveției (3,1 mil. Euro);
• Guvernul României (0,2 mil. Euro)

Implemented by

Domenii de intervenție în Regiunea de Dezvoltare Nord

Asigurare cu apă și
canalizare – 4 proiecte

Eficiența energetică în
clădiri publice – 2 proiecte

Implemented by

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

9,12 milioane
• 4 proiecte în
Euro

domeniul ACC

2,5 milioane
•
2
proiecte
în
Euro

domeniul EE

Implemented by

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu”
din satul Flămânzeni, raionul Sângerei”
Obiectiv:
• Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, r-l
Sângerei este îmbunătățită.
Beneficiari
• Gimnaziul „Iurie Boghiu”, inclusiv 32 de angajați și 317 elevi;
• Primaria com. Coșcodeni;
• Consiliul Raional Sângerei.
Valoarea estimativă a proiectului:
• 1, 264 milioane Euro – contribuție UE.
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.

Implemented by

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie
Cantemir” din municipiul Bălți”
Obiectiv:
• Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este
îmbunătățită.
Beneficiari
• Liceul Teoretic „ Dimitrie Cantemir”
• Primaria mun. Bălți;
Valoarea estimativă a proiectului:
• 1, 236 milioane Euro – contribuție UE.
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.
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PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în
orașul Fălești”
Obiectiv:
• Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite.
Beneficiari
• 15 000 locuitori ai or. Fălești;
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din or. Fălești;
• Primăria or. Fălești;
• Consiliul Raional Fălești;
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:
• 1, 27 milioane Euro – contribuție UE
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.
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PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în
municipiul Edineț”
Obiectiv:
• Locuitorii municipiului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite.
Beneficiari
• 13 000 locuitori ai mun. Edineț;
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din Edineț;
• Primăria mun. Edineț;
• Consiliul Raional Edineț;
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:
• 2, 85 milioane Euro – contribuție UE
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.
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PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și sanitație în
orașul Drochia”
Obiectiv:
• Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă și sanitație îmbunătățite.
Beneficiari
• 17 300 locuitori ai or. Drochia;
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din or. Drochia;
• Primăria or. Drochia;
• Consiliul Raional Drochia;
Valoarea estimativă a proiectului și contribuția partenerilor:
• 1, 5 milioane Euro – contribuție UE
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;
• Prestatorul de servicii de apă și sanitație din or. Drochia 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.
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PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă și canalizare
în s. Pascauți, s. Damașcani, s. Proscureni, s. Gălășeni, s. Mălăiești și
s. Hiliuți, r-l Râșcani”
Obiectiv:
•
Locuitorii satelor Păscăuți, Damașcani, Proscureni, Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de
alimentare cu apă și sanitație îmbunătățite.
Beneficiari
•
23 500 locuitori ai raionului Râșcani;
•
Prestatorul de servicii de apă și sanitație „Apă-Canal Costești”;
•
Primăriile or. Costești, comunei Gălășeni, Mălăiești și satului Hiliuți;
•
Consiliul Raional Râșcani;
Valoarea estimativă a proiectului :
•
3, 5 milioane Euro – contribuție UE
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;
•
Prestatorul de servicii de AAC, ÎM „Apă – Canal Costești”, capabil să gestioneze eficient serviciul
îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat;
•
Patru documente strategice raionale și locale în domeniul alimentare cu apă și sanitație armonizate cu
obiectivele strategice naționale.
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Activități realizate în 2017
• 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-ul Râșcani).
• 2 caiete de sarcini pentru companiile de proiectare pentru 2 proiecte EE a
clădirilor publice elaborate (mun. Bălți și s. Flămânzeni, r-ul Sângerei).
• 5 Grupuri de lucru pentru achiziții publice privind contractarea serviciilor de
proiectare create.

• Anunțuri privind licitația publică pentru achiziția serviciilor de proiectare a 5
proiecte tehnice în domeniile AAC și EE lansate.
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Vă mulțumim pentru
atenție!
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