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Proiectul finanțat de Uniunea Europeană „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”

Perioada de implementare: Decembrie 2017 – Decembrie 2020.

Obiective:
• Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Beneficiari:
• 17,300 locuitori ai orașului Drochia;
• Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Drochia”;
• Primăria orașului Drochia;
• Consiliul Raional Drochia.

Parteneri:
• Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
• Agenția de Dezvoltare Regională Nord;
• Consiliul Raional Drochia;
• Primăria orașului Drochia.

Valoarea estimativă o proiectelor și contribuția partenerilor:
• 1,5 mln euro – contribuția UE
• 162,000 euro – contribuția beneficiarilor

 
Rezultatele așteptate:

• Circa 17 300 locuitori conectați la sistemul de alimentare cu apă;
• 4,6 km aducțiune de apă potabilă sub presiune și  

8,5 km rețele de alimentare cu apă reabilitate;
• Rețelele de alimentare cu apă extinse cu 8,9 km;
• O stație de tratare a apei potabile construită, 2 stații de pompare, 7 castele de apă,  

6 rezervoare de apă potabilă reabilitate; 7 stații hidrofor în blocurile locative multietajate instalate  
și calitatea apei îmbunătățită; 

• Prestatorul de servicii de AAC ”Apă-Canal Drochia” capabil să gestioneze eficient serviciul îmbunătățit  
în baza Planului de afaceri elaborat;

• Două documente strategice raionale și locale în sectorul aprovizionării cu apă  
și sanitație armonizate cu obiectivele strategice naționale.

Contacte:
Agenția de Dezvoltare Regională Nord
MD 3121, Bălţi, piața V. Alecsandri nr. 8, 
Tel./fax: +373 231 61980;
E-mail: adrnord@gmail.com

Primăria orașului Drochia
Bd Independentei,15A, MD 5202; Drochia
Tel.: + 373 252 22599;Fax: + 373 252 22309; 
E-mail: primariadrochia@mail.ru

www.serviciilocale.md

Drochia

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Drochia




