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Anexa1. Fişa de proiect (Program 1) 

Denumirea proiectului  Cod:N11013. Denumirea proiectului Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare 
a locuitorilor satelor Risipeni și Bocşa şi a instituțiilor de menire social culturală 
cu crearea condițiilor pentru alte 9 localităţi din raioanele Făleşti şi Ungheni 

Aplicantul  Primăria Risipeni, r-l Făleşti  

Partenerii  
(date de contact) 

Primăria Izvoare, Primăria Taxobeni, Primăria Horești, Primăria Scumpia, Primăria 
comunei Cioropcani, Consiliul raional Fălești. 

Durata proiectului 24 luni 

Localizare Raioanele Făleşti şi Ungheni, localităţile Risipeni, Bocşa, Izvoare, Taxobeni, Grubna, 
Horeşti. Lucăceni, Unteni, Scumpia, Stolniceni şi Cioropcani. 

Obiective 
(generale, specifice) 

Dezvoltarea infrastructurii de apă şi canalizare utilizînd tehnologii pietenoase mediului. 
- Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă potabilă a 14100 persoane din 11 

localităţi ale raioanelor Făleşti şi Ungheni. Capacitatea planificată a staţiei de 
tratare a apei trebuie să asigure necesităţile de apă ale tuturor beneficiarilor 
proiectului. 

- Aprovizionarea cu servicii de apă potabilă şi canalizare a 2156 locuitori ai satelor 
Risipeni şi Bocşa. 

- Crearea unui serviciu intercomunitar de gestiune a sistemului de apă şi canalizare. 
Iniţial serviciul va deservi beneficiarii din 2 sate cu perspectiva extinderii în toate 
localităţile. 

Informarea şi conştientizarea a cca 5000 de persoane despre necesitatea utilizării apei 
de calitate, modului de gestionare eficientă a serviciului intercomunitar şi protecţia 
mediului ambiant. 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

14100 locuitori din 11 localităţi învecinate din raioanele Făleşti şi Ungheni, cca 42 
instituţii publice şi 50 agenţi economici din aceste localităţi. 

Valoarea totala (lei) 32 313 490 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

30 513 490 
 (94%) 

Produsele proiectului - o staţie de tratare a apei potabile, 21,815 km apeduct, 12,227 km reţele de 
canalizare, o staţie de epurare a apelor uzate. 

- 780 gospodării (97%) din nr. total, 9 instituţii publice şi 16 agenţi economici 
conectaţi la apeduct. Cca 560 gospodării, 7 instituţii publice şi 16 agenţi economici 
conectaţi la sistemul de canalizare 

- Acord de colaborare intercomunitară pentru prestarea serviciului de aprovizionare 
cu apă şi canalizare între primăriile Risipeni, Izvoare, Taxobeni, Horeşti, Scumpia şi 
Cioropcani din raioanele Făleşti şi Ungheni încheiat. 

- Întreprindere de prestare a serviciilor de apă şi canalizare creată, dotată cu spaţiu, 
computer, imprimantă, program 1C si program de facturare, telefon. 2 persoane 
instruite în gestionarea întreprinderii de aprovizionare cu apă şi canalizare, 1 
persoană instruită în programul 1C. 

- 780 condiţii tehnice eliberate, 780 de contracte încheiate cu consumatorii, un 
contract de prestări servicii încheiat cu Întreprinderea Municipală „Apă Canal 
Făleşti” 

- 2 panouri informative, 1 buclet informaţional cu tirajul de 1000 exemplare. 
- Plan de informare a cetăţenilor aprobat de toate 8 primării partenere. 
- Buletin informativ, 6 ediţii. 
- Discuţii personale cu cca 600 persoane. 
- 16 evenimente de informare, câte 2 în fiecare primărie. 
- 10 evenimente de informare. 
- 7 ședințe ale Grupului de coordonare. 
- Rapoarte lunare despre implementarea proiectului. 
- 1 800 mii lei colectaţi contribuţia la proiect. 
- 2 evenimente oficiale de lansare şi încheiere a proiectului, 3 articole publicate în 

presa locală, 2 informaţii difuzate la radioul naţional, 6 informaţii plasate pe pagina 
web ADR Nord şi a consiliului raional Făleşti. 

Rezultatele proiectului - 2154 cetăţeni consumatori de apă potabilă. 
- Reducerea riscurilor de sănătate pentru cca 14 000 cetăţeni. 
- Asigurarea menţinerii mediului ambiant curat prin construcţia sistemului de 

canalizare. 
- Impulsionarea dezvoltării economice locale. 
- Ridicarea nivelului de trai a cetăţenilor din 11 localităţi. 

Activităţile proiectului 1. Activităţi de construcţie. 
2. Activităţi de asigurare a unui management eficient al serviciului de AAC. 
3. Activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei. 
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Anexa 2. Fişa de proiect (Program 1) 

 Denumirea  proiectului  Cod:N11004. Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă  potabilă şi canalizare 
a locuitorilor comunelor Parcani, Ocolina şi Rădi Cereşnovăţ din raionul Soroca  
 

Aplicantul  Primăria comunei Parcani, raionul Soroca 
 

Partenerii  
  

Primăria comunei Ocolina, raionul Soroca; - Primăria satului  Redi Ceresnovat, raionul 
Soroca; - Consiliul Raional Soroca 
 

Durata 24 luni 

Localizare Parcani – (Voloave), Ocolina – (Ţepilova)  şi Redi Cereşnovăţ  

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul (obiectivele) general(e): Aprovizionarea cu servicii calitative de apă 
potabilă şi canalizare a locuitorilor satelor Parcani, Voloave, Rădi-Cereşnovăţ,  
Ocolina şi Ţepilova cu conectare la apeductul Soroca-Bălţi. 
Obiectivele specifice:  

- Crearea accesului la apeductul magistral Soroca-Bălţi  pentru 4807 persoane 
din 5 localităţi rurale; 

- Îmbunătăţirea condiţiilor de trai prin construcţia reţelelor de distribuţie a apei 
potabile pentru 1927 consumatori din satele Parcani şi Voloave; 

- Stabilirea oportunităţii şi eficienţei dezvoltării sistemului de canalizare şi 
epurare a apelor uzate; 

- Crearea capacităților de gestionare intercomunitară a sistemului de 
aprovizionare cu apă şi canalizare. 
 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

Populaţia raionului Soroca: 103,6 mii loc., din care: populaţia urbană - 50,2 mii pers., 
populaţia rurală – 39,5 mii persoane; Consiliul Raional Soroca. 
 

Valoarea totala (lei) 27.674, 220 
 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

27.105, 480  
(97.94%) 
 

Produsele proiectului - Lungimea reţelei aducţiune de alimentare cu apă nou construită - 10,56 km;  
- Lungimea reţelei distribuţie de alimentare cu apa nou construită -  44.523 km;  
-  1 studiu de fezabilitate elaborat pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate;  
- 1 regulament elaborat de funcționare a structurii de gestionare a infrastructurii. 

 

Rezultatele proiectului - Nivelul mai ridicat de trai pentru 1927 locuitori din mediul rural prin  conectare la 
reţeaua de alimentare cu apă şi canalizare;  

- Infrastructura fizică de alimentare cu apa dezvoltată;  
- 1 studiu de fezabilitate pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate elaborat;  
-  Capacitățile de administrare a infrastructurii publice ale APL-urilor rurale 

îmbunătățite. 
 

Activităţile proiectului - Management si monitorizare proiect;  
- Realizarea lucrarilor  de construcție;  
- Asigurarea funcţionării sistemului de aprovizionare cu apă;  
- Crearea condiţiilor pentru înfiinţarea unui sistem de canalizare; 
- Infomarea şi conştientizarea populaţiei. 
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Anexa 3. Fişa de proiect (Program1) 

 

Denumirea proiectului Cod:N11035. Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizarea localităţilor din lunca 
Prutului 
 

Aplicantul  Consiliul raional Glodeni 
 

Partenerii  
  

c.Balatina, c.Cuhneşti, s.Cobani, c.Camenca, s.Cajba, c.Viişoara, s.Ciuciulea, Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale,  Agenţia de Dezvoltare Regională Nord.   
  

Durata 24 luni 
 

Localizare  c.Balatina, c.Cuhneşti, s.Cobani, c.Camenca, s.Cajba, c.Viişoara, s.Ciuciulea  

Obiective 
(generale, specifice) 

Dezvoltarea infrastructurii  de mediu a regiunii din lunca r.Prut,  r.Glodeni şi partea de 
Nord-Vest prin crearea unui apeduct de grup asigurînd 17 localități  cu apa potabilă de 
calitate  în scopul protejării sanătaţii publice. 
 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

Populaţia c.Balatina, c.Cuhneşti, s.Cobani, c.Camenca, s.Cajba, c.Viişoara, s.Ciuciulea, 
68 agenţi economici din teritoriu, producători agricoli. 
 

Valoarea totala (lei) 66288,0 
 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

6388,98 
(9,6%) 
 

Produsele proiectului Reconstrucţia  staţiei de pompare - 1 unitate, apeduct pînă la staţia de pompare – 4 km, 
alimentarea cu energie electrică, construcţia staţiei de tratare şi epurare a apei STA, 
construcţia apeductului de grup cu lunjimea de 41 km, construţia staţiei de pompare - 2 
unităţi. 
 

Rezultatele 
proiectului 

Asigurarea localităţilor rurale cu apa potabilă din resursele acvatice a r.Prut,  r-n Glodeni. 
 

Activităţile proiectului Proiectul va derula în 3 etape. 
- Etapa 1: reconstrucţia statiei de pompare în s.Bisericani, apeduct pînă la staţia de 
tratare – 4 km, proiectarea staţiei de pompare - 2 unit.. Alimentarea cu energie electrică 
şi automatizarea. 
- Etapa 2: construcţia staţiei de tratare şi epurare a apei STA cu rezervor RAC de apă. 
- Etapa 3: Constucţia apeductului de grup cu lunjimea de 41 km, ce va aproviziona 17 
localităţi din lunca  r.Prut. 
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Anexa 4. Fişa de proiect (Program 1) 

Denumirea proiectului Cod:N 11027. Finalizarea construcţiei apeductului Prut – Făleşti - premisă 
pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 de localităţi din regiunea Nord                                                  

Aplicantul  Consiliul raional Făleşti 

Partenerii  
  

Consiliul raional Ungheni, Consiliul raional Glodeni, primăriile or. Făleşti, mun. Bălţi, 
comunelor Sculeni, Buciumeni, Cioropcani, raionul Ungheni; primăriile Viişoara, 
Cuhneşti, raionul Glodeni. 

Durata 18 luni 

Localizare Raioanele Făleşti, Ungheni, Glodeni şi municipiul Bălţi 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul  general  
Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin dezvoltarea cooperării regionale, crearea 
condiţiilor de asigurăre cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raioanele 
Făleşti, Ungheni, Glodeni.   
Obiectivele specifice: 
- Finalizarea construcţiei apeductului Prut-Făleşti prin construcţia porţiunii de 6,6 

km de apeduct de la satul Gherman, raionul Ungheni pînă în satul Taxobeni, 
raionul Făleşti. 

- Crearea condiţiilor pentru asigurarea cu apa potabilă a cetăţenilor din 75 de 
localităţi ale raioanelor Făleşi, Ungheni, Glodeni prin reconstrucţia şi punerea în 
funcţiune a staţiei de pompare, treapta a doua, din satul Taxobeni. 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

18000 consumatorii de apă ai or. Făleşti, primăriile din localităţile implicate în 
proiect, Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ-Comunale Făleşti, ce vor 
pregăti populaţia pentru conectarea la apeduct în etapa următoare.   

Valoarea totala (lei) 20 483 858,38 

Suma solicitată din FNDR 
(lei) (%) 

14.585 000 
(71,2 %) 

Produsele proiectului Porţiunea cu lungimea de 6,6 km de apeduct construită şi conectată la  apeductul 
existent. 
- Staţia de pompare, treapta 2, din satul Taxobeni reparată şi pusă în funcţiune. 
- Apeducul Prut - Făleşti pe o lungime de 31,7 km dat în exploatare şi pus în 

funcţiune. 

Rezultatele proiectului Rezultate cantitative:  

 6,6 km de apeduct construit, staţie de pompare reconstuită. 

 18 000 locuitori ai oraşului Făleşti asiguraţi cu apă potabilă, oportunităţi reale de 
irigare a circa 3000 ha terenuri agricole din raioanele Făleşti şi Ungheni. 

Rezultate calitative:  

 Premiză creata pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 de localităţi din regiunea 
Nord, sistem nou de alimentare cu apă potabilă a populaţiei, calitatea mediului 
îmbunătăţită; 

 Nivel sporit al calităţii vieţii cetăţenilor prin asigurarea cu apă potabilă.  

 Condiţii create pentru extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă şi 
conectarea la apeduct pentru toate cele 76 de localităţi ale raionului Făleşti, 
Ungheni şi Glodeni şi, în final, a mun Bălţi ca sursă alternativă de apă; 

 Nivel sporit de cooperare regională între parteneri şi o mai bună gestionare a 
resurselor acvatice în bazinul râului Prut; 

  Capacităţi consolidate de gestionare a resurselor acvatice ale aplicantului şi 
partenerilor; infrastructură dezvoltată în domeniul asigurării cu apă şi 
canalizare. 

Activităţile proiectului  Construcţia reţelelor exterioare de alimentare cu apă a porţiunii de 6,6 km, satul  
Gherman, raionul Ungheni - staţia de pompare, treapta 2, satul Taxobeni,  
raionul Făleşti.    

 Retele exterioare de alimentare cu apa de la staţia de pompare nr. 2 pînă la 
apeductul existent Prut-Făleşti. 

 Lucrări de reconstrucţie a clădirii existente a staţiei de pompare.  

 Reţele interioare de alimentare cu apă la staţia de pompare. 

 Instalarea a 3 pompe de pompare a apei în clădirea staţiei de pompare. 

 Asigurarea staţiei de pompare a apei cu  energie electrică . 

 Asigurarea staţiei de pompare a apei cu  mijloace de radiocomunicaţii.   

 Procurarea si instalarea sistemelor de automatizare a funcţionării pompelor şi 
vanelor conductelor de apă. 

 Încălzirea staţiei de pompare.  

 Asigurarea staţiei de pompare cu apă şi canalizare. 

 Montarea utilajului energetic şi telemecanic. 
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Anexa 5. Fişa de proiect (Program 1) (DUP) 

Denumirea 
proiectului 

Cod: Îmbunătăţirea situaţiei social-economice a comunităţilor dezavantajate a unei zone din 
Regiunea de Dezvoltare Nord prin construcţia branşamentului spre or. Drochia la Apeductul 
Soroca-Bălţi  

Aplicantul  Consiliul Raional Drochia 

Partenerii  
  

Consiliul raional Sîngerei, Consiliul raional Floreşti, Consiliile locale de nivelul I: or. Drochia, 
satele/comunele Antoneuca, Baroncea, Chetrosu,   Dominteni, Drochia,  Gribova, Fîntîniţa, Hăsnăşenii 
Mari,  Mîndîc,  Moara de Piatră,  Pervomaiscoe,  Petreni,  Şuri, Ţarigrad, Cubolta,  Frumuşica.                              

Localizare Localităţile: Antoneuca, Baroncea, Chetrosu, Dominteni, Drochia, Fîntîniţa, Gribova, Hăsnăşenii Mari, 
Mîndîc, Moara de Piatră, Pervomaiscoe, Sergheuca, Petreni, Popeştii Noi, Şuri, Şurii Noi, Ţarigrad din 
raionul Drochia, satele Cubolta, Mărăşeşti din raionul Sîngerei şi satul Frumuşica din raionul Floreşti. 

Durata 18 luni 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul general: 

Dezvoltarea socio-economică a unei zone dezavantajate din regiunea de Nord, care acoperă satele: 
Antoneuca, Baroncea, Chetrosu, Dominteni, Drochia, Fîntîniţa, Gribova, Hăsnăşenii Mari, Mîndîc, Moara 
de Piatră, Pervomaiscoe, Sergheuca, Petreni, Popeştii Noi, Şuri, Şurii Noi, Ţarigrad din raionul Drochia, 
satele Cubolta, Mărăşeşti, raionul Sîngerei şi satul Frumuşica din raionul Sîngerei. 
Obiectivele specifice: 
- Extinderea sistemului regional centralizat de furnizare a apei potabile prin construcţia branşamentului 

la Apeductul Soroca - Bălţi cu puncte de racordare a localităţilor.. 
- Realizarea schimbului de experienţă cu mun. Bălţi şi or. Soroca privind contrucţia şi exploatarea 

reţelelor de apeduct. 
- Instruirea reprezentanţilor autorităţilor publice locale, prestatorilor de servicii de apeduct şi populaţiei 

în ceea ce priveşte întreţinerea reţelelor de apă. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/grupul 
ţintă 

Beneficiarii direcţi la recepţia proiectului: gospodării casnice  şi apartamente – 13533,  agenţi economici 
- 123, instituţii publice - 19 din localităţile racordate la branşament, ce constituie – 22110 persoane din 
populaţia comunităţilor acoperite de proiect, sau 40% din 54963 cetăţeni cu acces la sistemul 
centralizat. 

Valoarea totala 
(lei) 

99 709 380     

Suma solicitată 
din FNDR (lei) (%) 

94 723 910   
(95 %) 

Produsele 
proiectului 

- 34,172 km de branşament construit din ţevi din polietilenă cu diametrul de 600mm. 
- 37,5 ha de teren reabilitat, afectat la implementare; cadrul natural refăcut; 0,9452 ha amenajate cu 

zone sanitare. 
- 2 rezervuare cu capacitate a cîte 2000m

3
, o staţie de clorinare cu productivitatea de 2 kg/oră, 1360 m 

linie electrică cu tensiunea de 10-0,4 kB, staţia de transformator reconstruită cu puterea de 160kBA. 
- 29125 persoane cu acces la apa furnizată prin branşament. 

Rezultatele 
proiectului 

- 13 675 beneficiari  conectaţi la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă (apartamente, gospodării 
casnice, agenţi economici, instituţii publice). 

- 3% - rata locuinţelor şi gospodăriilor casnice ce nu beneficiază de apeduct - racordate la branşament. 
- 6 reţele de apeduct locale racordate la branşament.  
- (oraşul Drochia, satele Chetrosu, Dominteni, Gribova, Hăsnăşenii Mari, Gribova, Hăsnăşenii Mari, 

Petreni, cu o populaţie totală de 29125 locuitori). 
- 14 puncte de conexiune la branşament instalate – pentru satele Antoneuca, Baroncea, Drochia, 

Fîntîniţa, Mîndîc, Moară de Piată, Pervomaiscoe, Sergheuca, Popeştii Noi, Şuri, Şurii Noi, Ţarigrad, 
Cubolta, Mărăşeşti, dintre care trei  apeducte funcţionabile: Fîntîniţa, Pervomaiscoe, Ţarigrad – în 
total, 25838 locuitori. 

- 10 locuri noi de muncă create. 
- 2 proiecte tehnice de renovare şi extindere a reţelelor de apeduct iniţiate (or. Drochia, s.Chetrosu), 

racordate la branşament şi 2 proiecte de extindere a reţelelor de canalizare(or. Drochia şi s. 
Chetrosu). 

Activităţile 
proiectului 

- Evaluarea şi aprobarea proiectului spre finanţare. 
- Semnarea Acordului a ADN cu aplicantul. 
- Constituirea echipei de implementare şi dotarea ei cu echipament, consumabile. 
- Reexaminarea proiectului tehnic şi devizului de cheltuieli. 
- Suprapunerea proiectului pe teren şi evaluarea costurilor, elaborarea caietului de sarcini. 
- Organizarea licitaţiei de selectare a companiei de construcţie şi a inspectorului local. 
- Transmiterea şantierului către contractor. 
- Executarea lucrărilor de construcţie şi montaj. 
- Procurarea utilajului, echipamentului şi tehnicii pentru dotarea ÎM „Apă-Canal”. 
- Instruirea primarilor, personalului ÎM „Apă-Canal”, populaţiei. 
- Stagierea personalului la ÎM”Apă-Canal” Bălţi. 
- Deplasări pentru schimb de experienţă în municipiile Bălţi, Chişinău. 
- Informarea populaţiei. 
- Recepţia lucrărilor cu aprobarea planului de durabilitate. 
- Recepţia finală după un an (perioada de garanţie pentru contractor). 
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Anexa 6. Fişe de proiect (Program 2) 

Denumirea proiectului Construcţia drumului local din satul Flămînzeni pentru prestarea serviciilor regionale 
calitative de salubrizare 
 

Aplicantul  Primăria Coşcodeni, raionul Sîngerei 
 

Partenerii  
  

Primăria Chişcăreni, Consiliul raional Sîngerei 

Durata 8   luni 

Localizare  Comuna Coşcodeni, satul Flămînzeni, raionul Sîngerei 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general:  
Îmbunătăţirea căilor de acces spre platforme  pentru antrepenorul regional prestator 
de servicii de salubrizare. 
 Obiectivele specifice: 

- Construcţia drumului local în variantă albă din satul Flămînzeni - siguranţă 
rutieră  şi protecţie  pentru  prestator servicii salubrizare, antreprenori din 
mediul rural şi locuitori. 

- Activităţi de mediatizare şi promovare  ale proiectului susţinute. 
- Parteneriat public-privat creat şi funcţional spre beneficiul tuturor actorilor 

implicaţi.. 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

19 598 locuitori ai bazinului de gestionare a deşeurilor solide, 43 angajaţi ai agenţilor 
economici locali, 7 angajaţi ai  întreprinderii regionale, prestatoare de servicii de 
salubrizare, ce va fi creată la Chişcăreni, 1269 locuitori ai satului Flămînzeni. 
 

Valoarea totala (lei) 1 852 410   

Suma solicitată din FNDR 
(lei) (%) 

1  722 730    
(93 %) 

Produsele proiectului - 1052 m de drum local în variantă asfalt construit. 
- 9 locuri de lucru create / de scurtă durată.   
- 1 semn de circulaţie produs şi înstalat.   

Rezultatele proiectului - 1 traseu îmbunătăţit de managiment regional al deşeurilor solide în mediul 
rural. 

- Venituri sporite ale populaţiei şi investitorilor din mediul rural în urma 
investiţiilor făcute în calitatea infrastructurii de transportare. 

- Realizarea parţială a Obiectivelor pe termen scurt ale Strategiei transportului 
terestru pe anii 2008-2017: 

a) reabilitarea infrastructurii existente a transportului rutier ... cu crearea unor condiţii 
acceptabile de trafic pentru  transportul de călători şi mărfuri, inclusiv în mediul rural; 
b) aranjamente instituţionale, care oferă un cadru stabil pentru reabilitarea şi 
întreţinerea continuă a infrastructurii renovate. 
 

Activităţile proiectului - Semnarea acordului de implementare/ lansarea proiectului. 
- Elaborarea caietului de sarcini pentru achiziţii publice. 
- Pregătirea, anunţarea şi efectuarea concursului de achiziţii publice de lucrări şi 

supraveghere tehnică. 
- Semnarea contractului cu agentul economic. 
- Activităţi de promovare ale proiectului. 
- Pregătirea agentului economic pentru realizarea proiectului, procurări. 
- Construcţia drumului. 
- Mitigarea impactului asupra mediului. 
- Procurarea şi instalarea semnelor rutiere. 
- Recepţia  finală a drumului renovat. 
- Evaluarea şi monitorizarea componentelor  contractului de achiziţii. 
- Transmiterea investiţiei  primăriei Coşcodeni. 
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Anexa 7. Fişa de proiect (Program 2) 

Denumirea proiectului Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni 
și Larga, raionul Briceni. 

 

Aplicantul  Primaria Orasului Briceni, Raionul Briceni, Republica Moldova 
 

Partenerii  
  

Primăria com. Larga, Primăria s. Cotiujeni, Primăria s. Grimancauți, CR Briceni 
 

Durata 12 luni 
 

Localizare Orasul Briceni, Raionul Briceni, Regiunea Nord; 
Satul Larga, Raionul Briceni, Regiunea Nord; 
Satul Cotiujeni, Raionul Briceni, Regiunea Nord; 
Satul Grimancauti, Raionul Briceni, Regiunea Nord. 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general: Reabilitarea si modernizarea drumului de acces catre Punctele 
vamale Internaţionale Briceni şi Larga din raionul Briceni din regiunea NORD (orasul 
Briceni, s.Larga, s.Cotiujeni, s.Grimăncăuţi), creşterea fluenţei şi securităţii traficului 
şi securităţii traficului de tranzit pentru circa 400 000 persoane/anual, respectiv, 
132000 unităţi de transport/anual.  
Obiectivele specifice: 
- Renovarea unei porțiuni de 4 km pe traseele de acces la punctele vamale 

internationale Briceni și Larga din raionul Briceni; 
- Cresterea calitatii vietii (acces facil la drumurile nationale; reducerea nr 

accidentelor; acces la punctele vamale etc) pentru locuitorii din regiunea or. 
Briceni; s. Larga; s. Cotiujeni; s. Grimancauti; 

- Stimularea initiativei private prin imbunatatirea infrastructurii puse la dispozitia 
afacerilor din Regiunea Nord (or. Briceni; s. Larga; s. Cotiujeni; s. Grimancauti). 
 

Potenţialii beneficiari ai 
proiectului/grupul ţintă 

- Autoritatile locale, comunitatea locală din orasul Briceni si satele Larga, 
Cotiujeni, Grimancauti; furnizorii de produse si servicii. 

- Cetatenii orasului Briceni si ai satelor  Larga; Cotiujeni si Grimancauti, 
persoanele care tranziteaza oraşul: circa 400 000 persoane/anual, respectiv 
132000 unităţi de transport/anual; Locuitorii zonelor limitrofe; Agenţii economici 
din Orasul Briceni si satele Larga; Cotiujeni si Grimancauti.   

 

Valoarea totala (lei) 24.144.390,00  
 

Suma solicitată din FNDR 
(lei) (%) 

22.908.200,00  
(94,88%) 
 

Produsele proiectului 2395 m drum regional reparat/reabilitat, 1400 m de drum reconstruit. 
 

Rezultatele proiectului - Creşterea securităţii  rutiere si a fluentei traficului de transit;  
- Conexiune îmbunătăţită între toate oraşele/localităţile din regiune. 

 

Activităţile proiectului - Activitatile de achizitii, Activitatile de implementare a proiectului.  
- Activitatile de supraveghere, monitorizare, evaluare. 
- Activitatile de comunicare si transparenţă a proiectului. 
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Anexa 8. Fişa de proiect (Program 2) 

Denumirea 
proiectului 

Cod: N12001 
Renovarea sectorului de drum L-20 Briceni-Grimancauţi  frontieră cu Ucraina 

Aplicantul  Consiliul Raional Briceni 

Partenerii   Primaria or. Briceni, r-l Briceni; Primaria s. Grimancauti, r-l Briceni 

Durata 24 luni 

Localizare  oraşul Briceni şi satul Grimancauţi,raionul Briceni 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general 
Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere de pe drumul L-20 Briceni-Grimăncăuţi  în 
scopul reducerii costurilor şi creşterii eficienţei transportului de mărfuri şi persoane, creşterii 
gradului de siguranţă rutieră pentru utilizatorii drumului şi a locuitorilor localităţilor vizate. 
Obiectivele specifice: 

- Renovarea unei porţiuni de drum pe o distanţă de 5,6 km în or. Briceni şi s. Grimăncăuţi a 
traseului auto L-20 în perioada de 18 luni. 

- Îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţei a două APL şi a unei instituţii specializate în 
domeniul gestionării eficiente a drumurilor şi prestării serviciilor de calitate. 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

- 8700 locuitori ai or. Briceni; 
- 4223 locuitori ai s. Grimancauţi; 
- Locuitorii din regiunea de nord, ce se deplasează pe traseul internaţional Chisinău – 

Cernăuţi; 
- Deţinători de automobile particulare din or. Briceni, s. Grimancauţi şi alte localităţi; 
- 20 întreprinderi economice din or. Briceni şi s. Grimăncăuţi; 
- 22 instituţii publice din or. Briceni şi s. Grimancauţi; 
- Circa 400 persoane ce comercializează mărfuri la Piaţa orăşenească şi cumpărătorii de la 

această piaţă. 

Valoarea totala (lei) 34 015 630   

Suma solicitată din 
FNDR (lei)(%) 

34 015 630   
(100 %) 

Produsele proiectului - O porţiune de drum cu o distanţă de 5,6 km reconstruită capital (drumul L-20 Briceni-
Grimancauţi); 

- 3 poduri renovate pe drumul L-20; 
- Materiale informative despre activităţile proiectului plasate pe 5 panouri informative; 
- 4 emisiuni radio şi TV si 4 materiale în mass-media scrisă difuzate; 
- Planul de durabilitate a obiectului renovat elaborat. 

Rezultatele 
proiectului 

- Condiţii optime create pentru deplasarea pietonilor pe drumul L-20 Briceni-Grimancauţi; 
- Condiţii optime create pentru deplasarea automobilelor pe drumul L-20 Briceni-Grimancauţi; 
- Venituri sporite pentru agenţii economici din zona adiacentă; 
- Acces sporit al cetăţenilor la instituţiile medicale, educaţionale şi cultural-sportive; 
- Acces sporit al locuitorilor or.Briceni, s.Grimancauţi şi localităţilor limitrofe la piaţa 

orăşenească şi la alte centre comerciale; 
- Acces sporit al cetăţenilor la instituţiile publice; 
- Nivel redus de defecţiuni ale caroseriilor automobilelor; 
- Reprezentanţi ai APL şi personal al instituţiei de gestiune cu capacităţi avansate în 

comunicare cu publicul şi în gestionarea resurselor; 
- Infrastructura drumurilor îmbunătăţită reprezintă o premisă pentru dezvoltarea turismului la 

nivel local şi regional; 
- Infrastructura drumurilor dezvoltată crează premise pentru atragerea investiţiilor. 

Activităţile 
proiectului 

- Lucrări de reconstrucţie şi amenajare: 
- Desfacerea, prefabricarea si instalarea bordurilor de beton. 
- Asfaltarea a 5,6 km de drum pe traseul Briceni-Grimancauti. 
- Reconstrucţia a 3 poduri pe porţiunea de drum. 
- Amenajarea parcărilor, marcajul drumului si instalarea indicatoarelor. 
- Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare a personalului Î.M. „Direcţia Generală de 

producere locativ-comunală” 
- 2 seminare de instruire pentru reprezentanţii APL I şi II  şi angajatii SA „Drumuri Briceni”. 
- Elaborarea planului de activităţi pentru asigurarea durabilităţii gestionării drumului. 
- Informarea cetăţenilor despre activităţile proiectului şi importanţa menţinerii securităţii 

sanitare pe traseul renovat 
- Plasarea informaţiei despre implementarea proiectului pe 5 panouri informative şi în presa 

raională. 
- Emisiuni radio şi TV local şi naţional. 
- 2 conferinţe: de lansare şi finalizare a proiectului. 
- 5 articole publicate în mass-media locală privind activităţile majore ale proiectului. 
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Anexa 9. Fişa de proiect (Program 7)  

Denumirea proiectului  Centru Creativ – Inovativ „PRO Cariera” din or. Otaci, r-l Ocniţa”  

Aplicantul  Primaria or. Otaci, r-nul Ocniţa 

Partenerii  Primariile satelor Călărăşeuca, Vălcineţ, Codreni  

Durata proiectului 24 luni 

Localizare or. Otaci, raionul Ocniţa. 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general: Reducerea fenomenului marginalizării şi excluderii sociale în 
or. Otaci şi 3 localităţi rurale-limitrofe prin intermediul serviciilor de orientare, 
formare şi integrare profesională, pentru tineri cu vârsta între 15-25 ani aflaţi în 
situaţie de dificultate şi risc de marginalizare.   
Obiective specifice:  
- Crearea condiţiilor optime pentru prestarea serviciilor de informare, instruire şi 

organizare a timpului liber pentru tinerii din 4 localităţi ale r-lui Ocniţa; 
- Instruirea a 100 tineri în domeniul creării, gestionării şi dezvoltării afacerilor în 

scopul prevenirii riscului de excludere socială a tinerilor vulnerabili cu vârsta între 
15 şi 25 ani; 

- Oferirea unor servicii de specialitate (informare, consiliere profesională şi 
mediere pe piaţa muncii) unui număr de 300 tineri, pe parcursul a 1,6 ani. 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

Beneficiarii finali:  
- 100 tineri instruiţi în domeniul gestionări şi dezvoltării afacerilor. 
- 300 tineri în dificultate socială consiliaţi şi orientaţi profesional pe durata 

proiectului. 
- 20 tineri angajaţi în cîmpul muncii, beneficiind de adaos la salariu în mărime de 

500 lei lunar pe o perioadă de 3 luni la angajare. 
- Grupul ţintă: 
- Tineri în dificultate socială; 
- Tinerii antreprenori; 

Valoarea totala (lei) 22.222.872,0   

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

22.222.872,0   
(100%) 

Produsele proiectului 1. Un Centru Creativ – Inovativ  bine amenajat, cu spaţii predestinate instruirii în 
afaceri non-agricole şi consiliere profesională a tinerilor. 

2. Asociatie de susţinere a antreprenoriatului pentru tineri la nivel regional creată. 
3. 2 workshop-uri de simulare a unei afaceri. 
5.  8 cursuri de traininguri în materie profesională şi educaţie non formal. 
6. 100 de tineri instruiti în domeniul gestionări şi dezvoltării afacerilor. 
7. 20 tineri plasati în cîmpul muncii. 
8. 300 de tineri consiliati si mediati professional. 
9. 15 tineri formati ca si formatori in domeniul antreprenorial. 
10. Minim 50 de ore de consultanţă in antreprenoriat. 
11. Materiale promotionale realizate: 1 banner, 50 afise color, 1000 pliante. 

Rezultatele proiectului 1. Dezvoltarea personală şi îmbunătaţirea semnificativă a abilităţilor generale ale 
grupului tintă. 
2. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea capacităţii de căutare a unui loc de muncă a grupului 

tintă. 
3. Îmbunătăţirea capacităţilor de accesare a surselor de informare pe piaţa muncii. 
4. Cunoştinţe teoretice şi abilitati practice în domeniul antreprenoriatului, asimilate de 

către grupul tintă. 

Activităţile proiectului  Lansarea Proiectului în media. 
 Reabilitarea, dotarea şi adaptarea spaţiilor destinate implementării proiectului. 
 Elaborarea de materiale promoţionale şi de informare. 
 Recrutarea si selectarea grupului ţintă. 
 Instruire in dezvoltare personală. 
 Instruire de bază în crearea şi dezvoltarea afacerilor. 
 Instruire specializată în crearea şi dezvoltarea afacerilor inovative: Turismul rural, 

Confecţionare şi comercializare de artizanat, Catering, Fitnes. 
 Instruire în utilizarea calculatorului 
 Work-shop-uri de simulare a 2 afaceri inovative. 
 Formare formatori in domeniul antreprenorial 
 Consiliere si orientare profesională. 
 Mediere si plasare pe piaţa muncii. 
 Consultanţă în deschiderea / dezvoltarea firmei. 
 Înfiinţarea ASAT (Asociatie de Susţinere a Antreprenoriatului pentru Tineri la nivel 

regional ) 
 Promovare, monitorizare, evaluare 
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Anexa 10. Fişa de proiect (Program 7)  

Denumirea 
proiectului 

Cod:  N22017 
Apicultura – model de succes pentru dezvoltarea spațiului rural în regiunea de Nord a 
Republicii Moldova. 

Aplicantul  Agentia de Dezvoltare Regionala Nord 

Partenerii   Consiliul raional Edineț, Consiliul raional Sîngerei, Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare al RM. 

Durata 24 luni 

Localizare  1.1 Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: raionul Edineţ, or.Edineţ. 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul  general: 
Reducerea sărăciei în localitățile rurale din regiunea de dezvoltare Nord a Republicii 
Moldova prin dezvoltarea mediului de afaceri și creșterea capacităților de comerț și 
promovare a exportului produselor apicole.  
Obiectivele specifice: 
- Consolidarea capacităților asociațiilor raionale ale producătorilor de produse apicole și a 
grupurilor de producători prin crearea şi dezvoltarea unui Centru de Susţinere a 
Businessului timp de 24 luni, în mun.Bălți; 
- Dezvoltarea sistemelor de calitate și siguranță alimentară în RDN prin crearea Centrului 
Informational și de Marketing în or. Edineț; 
-  Promovarea produselor apicole în vederea diversificării obținerii veniturilor și fortificării 
sănătății umane. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/grupul 
ţintă 

Beneficiari: 
-  12 asociații teritoriale ale apicultorilor; 
- cca 1000 apicultori existenți și potențiali instruiți și implicați în diverse activități ale 
proiectului; 
- cca 15 instructori/traineri instruiți și certificați; 
- cca 300 funcționari publici din cadrul Administrației Publice Locale și specialiști ai 
Agențiilor Raionale sanitar-veterinare instruiți privitor la evidența și monitorizarea sănătății 
familiilor de albine; 
- cca 30 persoane angajate și instruite în Centrul de Susţinere a Businessului din mun. 
Bălți şi în Centrul informational și de marketing din or. Edineț; 
- cca 600 elevi din clasa 9 și tineri (inclusiv femei) din localitățile rurale informați privitor la 
oportunitatea orientării profesionale în domeniul apiculturii; 
- asistență în crearea a 15 puncte de aprovizionare a apicultorilor cu echipamente și 
inventar apicol și comercializarea produselor apicole certificate; 
- cel puțin 1000 producători agricoli cu suprafețe mai mari de 10 ha, prin polenizarea 
culturilor agricole. 
Grupuri-ţintă: 
Producătorii existenți și potențiali de produse apicole, precum și asociațțile raionale ale 
producătorilor din RDN. 

Valoarea totala (lei) 4 975 619 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

4 975 619, 
(100%) 

Produsele 
proiectului 

- 1 Centru informational și de marketing al produselor apicole în or. Edineț creat;  
- 1 Centru de Susţinere a Businessului în mun. Bălți creat;  
- Stupină-model de reproducție a materialului biologic (regine), cca. 500 m

2
 de suprafață 

reabilitată;  
- cel puțin 150 locuri de muncă nou-create;  
- cel puțin 2500 persoane instruite. 

Rezultatele 
proiectului 

- Mediu favorabil pentru investiţii în agricultură, servicii noi în zona de nord a Moldovei 
(stocarea, procesarea, ambalarea produselor apicole, servicii de polenizare dirijată a 
culturilor entomofile), infrastructură de bază creată pentru servicii de afaceri în 
apicultură și reproducție a materialului biologic, 12 Grupe raionale de producători 
apicoli (cu un numar total de mai mult de 1000 apicultori) vor beneficia de serviciile 
create. 

Activităţile 
proiectului 

- Lansarea proiectului de dezvoltare regională a apiculturii; 
- Crearea, acreditarea și autorizarea Centrului de Susţinere a Businessului în mun. Bălți și 
a Centrului informațional și de marketing a produselor apicole în or. Edineț; 
- Dotarea tehnica a spațiilor de producție și oficiilor în cadrul centrelor create; 
- Selectarea și angajarea personalului ce va activa în cadrul centrelor create; 
- Retehnologizarea stupinei model de reproducție a materialului biologic; 
- Organizarea seminarelor în scopul dezvoltării capacităților asociațiilor raionale ale 
producătorilor de produse apicole și a tinerilor (femeilor) interesați în domeniu; 
- Organizarea campaniei de conștientizare a modului sănătos de viață prin consumul mierii 
de albine și promovarea prin acțiuni de vizibilitate a proiectului. 
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Anexa11. Fişa de proiect (Program 7)  

Denumirea 
proiectului 

Cod: N21005 
Crearea Centrului de Afaceri în comuna Bădiceni. 

Aplicantul  Primăria comunei Bădiceni, raionul Soroca 

Partenerii   9 primării: Baxani, Şolcani, Dărcăuţi, Schineni, Cremenciug, Rublenița,  Şeptelici din r-nul Soroca, 
Cotova și Zgurița - din r-nul Drochia. 

Durata 18 luni 

Localizare  Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: raionul Soroca, comuna Bădiceni. 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul general 
Crearea unui Centru de Afaceri, ce va avea drept scop sprijinirea antreprenoriatului local în vederea 
dezvoltării locale și regionale. 
Obiectivele specifice: 
- Adaptarea clădirii și dotarea ei cu utilități pentru înființarea Centrului de Afaceri. 
- Oferirea de spații pentru birouri, sedii de firmă, conferințe și training. 
- Oferirea serviciilor de consultanță permanentă în: management de proiect, contabilitate, fiscalitate, 

marketing, afaceri, resurse umane, managementul calității 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/gru
pul ţintă 

Beneficiari: 
- 2 angajaţi, ca urmare a locurilor de muncă directe permanente, create în cadrul Centrului;  
- 7 angajaţi, ca urmare a locurilor de muncă temporare directe, create pe perioada de renovare a 

Centrului;  
- Minimum 20 angajaţi, ca urmare a locurilor de muncă directe, create de Rezidenţi;  
- 40 persoane cu cunoștințe și abilități în domeniul antreprenoriatului.  
Grupuri-ţintă: 
- 9 primării, care includ 18 localități, în total – 21 400 locuitori. 
- 34 antreprenori. 

Valoarea totala 
(lei) 

3 794 677 

Suma solicitată 
din FNDR (lei) 
(%) 

3 700 500  
(97,52 %) 

Produsele 
proiectului 

- 9 parteneriate de sprijinire a Centrului de Afaceri; 
- 20 locuri de muncă permanente; 
- 1367,4 m.p  suprafață reabilitată; 
-  9 firme incubate; 
- 8 traininguri și cursuri de instruire; 
-  40 persoane cu cunoștințe și abilități în domeniul antreprenoriatului; 
- 8 articole în mass- media locală şi raională publicate; 
- 6000 buclete elaborate şi distribuite;  
- pagina WEB creată; 
- minimum 70 întreprinderi incubate în perioada 2014 – 2038, inclusiv 25 cu regim fizic de incubare şi 

45 cu regim virtual de incubare. 

Rezultatele 
proiectului 

- Centrul de Afaceri funcțional. 
- Centru operațional. 
- Mediu favorabil pentru investiții creat. 
- Spații create şi oferite anreprenorilor începători pentru dezvoltarea afacerilor. 
- Capacităţi manageriale crescute şi abilităţi antreprenoriale profesioniste.  
- Un mediu eficient de iniţiere şi susţinere a afacerilor stabilit.   
- Noi întreprinderi din domeniul producerii şi prestări servicii.  
- Relaţii de colaborare cu Incubatorul de Afaceri din Soroca stabilite.  
- Relaţii de colaborare cu Organizația Regională Soroca a Federației Naționale a Fermierilor  din 

Moldova. 
- Relaţii de conlucrare  cu Agenția Forței de Muncă din Soroca. 
- Relaţii de colaborare cu Întreprinderea de Stat ,, Combinatul de învăţămînt prin cursuri”. 
- Servicii diversificate şi calitative prestate de antreprenori.  
- Suport si servicii profesionalizate oferite antreprenorilor locali. 
- Grad crescut de  instruire si informare a antreprenorilor locali. 
- Aplicație web funcțională și operațională. 

Activităţile 
proiectului 

- Constituirea Grupului de Lucru. 
- Lansarea și încheierea proiectului. 
-  Eliberarea autorizaţiei de construcţie. 
-  Achiziţionarea lucrărilor de construcţii. 
- Realizarea lucrărilor de construcţii. 
- Recepţia lucrărilor. 
- Consolidarea capacităţii de management a Centrului de Afacere din comuna Bădiceni. 
- Procurarea echipamentului și amenajarea Centrului. 
- Publicitatea şi promovarea proiectului. 
- Monitorizarea şi evaluarea internă. 
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Anexa 12. Fişa de proiect (Program 8) 

Denumirea 
proiectului 

Cod: N22052 
Susţinerea dezvoltării sectorului privat şi procesului de atragere a investiţiilor în Regiunea de 
Dezvoltare Nord prin construcţia reţelelor de apă şi canalizare pentru subzona nr. 3 a Zonei 
Economice Libere (ZEL) Bălţi. 

Aplicantul  Primăria mun. Bălţi 

Partenerii   Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Consiliul Raional Rîşcani.   

Durata 18 luni 

Localizare  Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: mun. Bălţi, raionul Rîşcani. 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul general 
Facilitarea procesului de atragere a investiţiilor în sectorul privat  al Regiunii de Dezvoltare Nord 
prin construcţia infrastructurii de apă şi canalizare pentru  subzona nr.3 a Zonei Economice Libere 
Bălţi.  
Obiectivele specifice: 
- Construcţia, in timp de 18 luni, a apeductului exterior, proprietate a mun. Bălţi, pe o porţiune de 

1,56 km, în scopul asigurării stabile cu apă de calitate şi în cantităţi necesare a subzonei nr.3 a 
Zonei Economice Libere Bălţi. 

- Crearea condiţiilor preliminare necesare atragerii investitorilor în subzona nr.3 a ZEL Bălţi prin 
construcţia, în timp de 18 luni, a magistralelor interne de apă şi canalizare pentru subzona nr.3 .  

- Consolidarea, pe parcursul realizării proiectului, a parteneriatului în atragerea investiţiilor pentru 
subzona nr.3 ZEL Bălţi intre administraţiile publice locale, serviciile desconcentrate, ZEL Bălţi, şi 
societatea civilă din mun. Bălti şi din raioanele din Regiunea de dezvoltare Nord  prin 
organizarea activităţilor informativ-instructive de creştere a capacitaţilor actorilor regionali de 
planificare comuna a atragerii investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/gr
upul ţintă 

Beneficiari: 
- 1 mln. de locuitori ai RDN prin creşterea nivelului de trai în Regiune. 
- 15 agenti economici – rezidenţi ai subzonei nr. 3 
Grupuri-ţintă: 
- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord.  
- Serviciile desconcentrate ale statului in teritoriu din mun. Bălţi şi 11 raioane ale Regiunii de 
Dezvoltare Nord.  
- Administraţia ZEl Bălţi şi reprezentanţii Ministerului Economiei al R. M., responsabili de 
domeniul atragerii investiţiilor. 
- 10 ONG-uri din domeniul sprijinirii businessului din Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Valoarea 
totala (lei) 

15 592 430 

Suma 
solicitată din 
FNDR (lei) %) 

14 820 000 
(95 %) 

Produsele 
proiectului 

Un Grup de implementare a proiectului creat; 1 dosar de achiziţii pentru lucrările de execuţie la 
construcţie;  1 caiet de sarcini; 1 contract pentru executarea lucrărilor de construcţie semnat; 1,56 
km. de apeductul extern construit; 5 km. reţele interne de apă şi canalizare construite; 2 panouri 
informative elaborate şi amplasate; Conferinţa de lansare;  Festivitate de inaugurare; 2 comunicate 
de presă elaborate şi publicate, respectiv la lansarea şi închiderea proiectului; 2 liste a 
participanţilor la lansarea şi închiderea proiectului, 4 articole în mass-media locală privind 
activităţile majore ale proiectului; 3 interviuri difuzate la TV locală; 1000 de ex. pliante formatul A4; 
10 afişe formatul A3.  

Rezultatele 
proiectului 

- Infrastructura de apă şi canalizare externă şi internă a subzonei nr.3  construită.  
- Atractivitatea ivestiţională ridicată a ZEL Bălţi  şi a Regiunii de Dezvoltare Nord în ansamblu, 

posibilitatea de angajare pentru circa 1000 de persoane.  
- Nivel sporit de cooperare interraională şi intersectorială între administraţiile publice locale, 

serviciile desconcentrate, ZEL Bălţi şi societatea civilă din mun. Bălti şi din raioanele din 
Regiunea de Dezvoltare Nord  în domeniul atragerii investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti.  

- Capacitaţi consolidate ale principalilor actori regionali în sprijinirea atragerii investiţiilor în 
Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Activităţile 
proiectului 

-  Lansarea proiectului. 
- Organizarea managementului proiectului. 
- Organizarea licitaţiei şi achiziţiei serviciului de  construcţie a reţelelor. 
- Execuţia lucrărilor de construcţie. 
- Darea in exploatare a obiectelor construite.  
- Festivitatea de inaugurare a obiectelor construite.  
- Realizarea unei Mese rotunde la ZEL Bălţi.  
- Organizarea Seminarului informativ pentru participanţii Platformei de sprijinire a atragerii 

investiţiilor pentru subzona nr.3 ZEL Balti. 
- Realizarea materialelor publicitare.  
- Realizarea campaniei informaţionale in mass-media locală şi regională. 



 13 

 

Anexa 13. Fişa de proiect (Program 8)  

Denumirea 
proiectului 

Cod: N22051 
Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord  prin reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare  
pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA Răut, mun. Bălţi 

Aplicantul  Primăria mun. Bălţi 

Partenerii   Ministerul Economiei al Republicii Moldova, Consiliul Raional Edinet, Consiliul Raional Făleşti 

Durata 18 luni 

Localizare  Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: mun. Bălţi, raioanele Făleşti şi Edineţ . 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul general 
Sporirea atractivităţii sectorului industrial al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea şi modernizarea 
reţelelor de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA Răut, mun. Bălţi.  
Obiectivele specifice: 
- Reabilitarea, in timp de 24 de luni, a reţelelor exterioare de apă, proprietate a mun. Bălţi, pe o porţiune 

de 1,5 km în scopul asigurării conectării Parcului Industrial la sursa de apă sigură şi de calitate. 
- Modernizarea şi reabilitarea, pe parcursul a 2 ani, a reţelelor interne de apă şi canalizare ale primului 

Parc Industrial din Bălţi, cu lucrări de amenajare a teritoriului, în scopul eficientizării procesului de 
producere. 

- Sporirea, pe parcursul realizării proiectului, a nivelului de cooperare interraională şi intersectorială 
între administraţiile publice şi serviciile desconcentrate din mun. Bălti şi  raioanele din Regiunea de 
Dezvoltare Nord (în special raioanele Făleşti şi Edineţ, care, de asemenea, intenţionează crearea PI) 
în vederea creşterii capacităţii de sprijinire a dezvoltării sectorului industrial în Regiunea Nord prin 
familiarizarea cu experienţa creării în Bălţi a primului Parc Industrial.  

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/gr
upul ţintă 

Beneficiari: 
- 59 agenţi economici – rezidenţi ai Parcului Industrial şi circa 2000 angajaţi ai primilor 3 rezidenţi (S.A. 

RĂUT, S.A. RIF – ACVAAPARAT ÎCŞ, S.A. LOT) şi familiile acestora. 
- 1 mln. de locuitori ai RDN prin creşterea nivelului de trai în Regiune. 
           Grupuri-ţintă: 
- 59 rezidenţi (întreprinderi mici, mijlocii şi mari, atât autohtone cât şi străine) care, conform scenariului 

Ministerului Economiei, vor activa pe teritoriul Parcului Industrial, inclusiv, S.A.RĂUT şi S.A. RIF-
ACVAAPARAT; dintre care 13 vor practica activitatea de bază a parcului – activităţi ale industriei 
constructoare de maşini.  

- 12 APL de nivelul II din Regiunea de Dezvoltare Nord.  
- Serviciile desconcentrate ale statului in teritoriu din mun. Bălţi şi 11 raioane ale Regiunii de Dezvoltare 

Nord. 
-  Administraţia Parcului Industrial Răut şi reprezentanţii Ministerului Economiei al R. M., responsabili de 

domeniul dezvoltării industriei. 
- 10 ONG-uri din domeniul sprijinirii businessului din Regiunea de Dezvoltare Nord. 

Valoarea 
totala (lei) 

15 200 000  

Suma 
solicitată din 
FNDR (lei)(%) 

14 440 000  
(95 %) 

Produsele 
proiectului 

Un Grup de implementare a proiectului creat; 1 dosar de achiziţii pentru lucrările de execuţie la reabilitare 
si modernizare; 1 caiet de sarcini elaborat; 1 contract pentru executarea lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare semnat; circa 1,5 km. de apeduct extern reabilitat; circa 4,5 km. reţele interne de apă şi 
canalizare reabilitate şi modernizate; 2 panouri informative elaborate şi amplasate; Conferinţa de lansare;  
Festivitate de inaugurare; 2 comunicate de presă elaborate şi publicate, respectiv, la lansarea şi 
finalizarea proiectului; 2 liste a participanţilor la lansarea şi închiderea proiectului; 4 articole în mass-
media locală privind activităţile majore ale proiectului; 3 interviuri difuzate la TV locală; 1000 de ex. 
pliante format A4 elaborate şi difuzate; 10 afişe format A3.  

Rezultatele 
proiectului 

- Atractivitate ridicată a sectorului industrial al Regiunii de Dezvoltare Nord.  
- Infrastructura externă şi internă de apă şi canalizare a Parcului Industrial reabilitată si modernizată.  
- Un nivel sporit de cooperare interraională si intersectorială între administraţiile publice şi serviciile 

desconcentrate din mun. Bălti şi raioanele din Regiunea de Dezvoltare Nord (în special, Făleşti şi 
Edineţ) cu capacităţi consolidate de sprijinire a dezvoltării sectorului industrial în Regiunea Nord prin 
experienţa creării în Bălţi a primului Parc Industrial din Regiune.  

Activităţile 
proiectului 

- Lansarea proiectului. 
- Organizarea managementului proiectului. 
- Organizarea licitaţiei şi achiziţia serviciului de  construcţie a reţelelor. 
- Execuţia lucrărilor de construcţie. 
- Darea in exploatare a obiectelor construite.  
- Festivitatea de inaugurare a obiectelor construite.  
- Realizarea unei Mese rotunde la PI Răut.  
- Organizarea a două Seminare informative pentru participanţii Platformei de sprijinire dezvoltării 

industriei în Regiune. 
- Realizarea materialelor publicitare.  
- Realizarea campaniei informaţionale in mass-media locală şi regională. 
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Anexa 14. Fişa de proiect (Program 8)             

Denumirea 
proiectului 

Cod: N21024 
Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice. 

Aplicantul  Primăria oraşului Edineţ 

Partenerii   Ministerul Economiei al RM, ADR Nord, CR Briceni, CR Rîşcani, CR Donduşeni, Primăria or. 
Cupcini. 

Durata 24 luni 

Localizare  1.2 Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova: raionul Edineţ, or.Edineţ. 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul general: 
Impulsionarea dezvoltării economice în raionul Edineţ ca pol de creştere, prin crearea condiţiilor 
optime de funcţionare a Parcului Industrial Edineţ. 
Obiectivele specifice: 

- Crearea Parcului Industrial Edineţ pe parcursul a 2 ani pentru circa 50 rezidenţi. 
- Conectarea Parcului la reţelele de utilităţi: căi de acces auto, apă potabilă, canalizare, 

energie electrică şi alimentare cu gaze naturale.   
- Informarea populaţiei Regiunii de Dezvoltare Nord despre oportunităţile, posibilităţile şi 

condiţiile de iniţiere a afacerilor în cadrul Parcului industrial. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/gru
pul ţintă 

Beneficiari: 

 Circa 50 agenţi economici, rezidenţi ai Parcului Industrial. 

 Circa 2000 angajaţi ai Parcului Industrial şi familiile acestora din raionul Edineţ şi din raioanele 
învecinate. 

 Circa 10% din populaţia revenită de peste hotarele ţării (potenţiali rezidenţi/angajaţi). 

 Primăria or. Edineţ. 

 Populaţia  raionului Edineţ, precum şi a raioanelor limitrofe din regiune. 
Grupuri-ţintă: 

- Locuitorii oraşului Edineţ, locuitorii raionului Edineţ şi locuitorii din raioanele învecinate din 
Regiunea de Nord (Briceni, Ocniţa, Donduşeni, Rîşcani), agenţi economici - potenţiali 
rezidenţi ai PI. 

Valoarea 
totala (lei) 

9 791 380 

Suma 
solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

9 791 380 
(100 %) 

Produsele 
proiectului 

- 40 m drum intern construiţi. 
- 115 m apeduct de aprovizionare cu apă potabilă construiţi.  
- 850 m conductă de canalizare construiţi.  
- 115 m conductă internă de aprovizionare cu gaz natural construiţi.  
- 115 m linie de transportare  a energiei electrice instalaţi.  
- 1 transformator instalat cu capacitatea  totală de 1000 kVA.  
- Blocul administrativ cu birouri pentru rezidenţi cu suprafaţa de 820 m

2 
amenajat. 

- 2100 m gard de împrejmuire instalat.  
- Articole în presă, emisiuni la radio şi TV realizate. 
- 3 panouri informaţionale (la şantierele de construcţie, la intrare în oraş  şi primăria Edineţ) 
buclete, pliante etc. 
- Conferinţă internaţională de promovare a PI Edineţ realizată. 

Rezultatele 
proiectului 

- Infrastructură de acces la utilităţile publice de bază ale Parcului Industrial Edineţ, creată. 
- Mediu favorabil pentru investiţii creat.  
- Circa 50 rezidenţi vor beneficia de condiţiile create pentru dezvoltarea afacerilor. 
- Circa 2000 posibili angajaţi asiguraţi cu condiţii normale de lucru în cadrul Parcului Industrial 

Edineţ. 
- Nivelul de trai ridicat a circa 80 mii locuitori ai raionului Edineţ şi populaţiei raioanelor limitrofe 

din regiune. 
- Aspect fizic industrial al oraşului îmbunătăţit. 

Activităţile 
proiectului 

- Promovarea proiectului şi oportunităţilor oferite rezidenţilor Parcului industrial.  
- Pregătirea implementării proiectului. 
- Lucrări de construcţie a utilităţilor Parcului industrial.  
- Lucrări de construcţie a blocului administrativ a PI.  
- Achiziţionarea echipamentului necesar. 
- Recepţia finală a utilităţilor Parcului Industrial. 
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 Anexa 15. Fişa de proiect (Program 13)  

Denumirea 
proiectului  

Cod: 32053  „Sistem de colectare şi transport al deşeurilor menajere pe raza 
microregiunii interraionale Rîşcani ( s. Singureni, s. Corlăteni, s. GrinăuţI, s. Recea, s. 
Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia)” 

Aplicantul  Primăria s. Singureni, r-l Rîșcani 

Partenerii  
(date de contact) 

Primăria s. Corlăteni, r-l Rîșcani; Primăria s. GrinăuţI, r-l Rîșcani; Primăria s. Recea, r-l 
Rîșcani,  Primăria s. Răcăria, r-l Rîșcani, Primăria s. Aluniş, r-l Rîșcani; Primăria s. Pelinia, r-l 
Drochia). 

Durata 
proiectului 

20 luni 

Localizare Microregiunea interraională Rîşcani (s.Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. 
Răcăria, s. Aluniş) – Drochia (s. Pelinia) 

Obiective 
(generale, 
specifice) 

Obiectivul  general: 
Dezvoltarea unui sistem de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului negativ asupra 
mediului în microregiunea interraională Rîșcani – Drochia, prin îmbunătaţirea serviciului de 
gestionare a deşeurilor si reducerea numărului de depozite spontane și neconforme existente.  
Obiectivele specifice: 

1. Îmbunătățirea  mediului înconjurător prin lichidarea a 20 depozite spontane de deşeuri 
timp de 1lună; 

2. Asigurarea unui grad de acoperire a colectării de 90% în microregiunea interraională 
Rîșcani (s. Singureni, s. Corlăteni, s. Grinăuţi, s. Recea, s. Răcăria, s. Aluniş) – Drochia 
(s. Pelinia), prin dotarea cu echipamente de colectare, precum şi construirea a 200 
platforme de colectare în termen de 6 luni; 

3. Consolidarea capacităţilor tehnice şi de management în gestionarea deşeurilor a 
Întreprinderii Municipale, în scopul creării unui serviciu intercomunal eficient şi 
profesionist. 

4. Informarea şi educarea populaţiei privind colectarea separată a deşeurilor şi atitudinea 
grijulie faţă de aspectul localităţii. 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/grupul 
ţintă 

Beneficiarii: locuitorii s. Pelinia, r-l Drochia - 8847 mii persoane; locuitorii a 6 localităţi rurale din 
r-l Rîșcani: circa 15869 mii persoane.  În total 24726 mii persoane; Agenţi economici - 143 
entităţi; Instituţii de menire socială – 47 entităţi.Autorităţi publice locale de nivel I şi II – 9 entităţi, 
Întreprinderea Municipală. 

Valoarea totala 
(lei) 

8 217,0 lei 

Suma solicitată 
din FNDR (lei) (%) 

8 217,0 lei 
(100%) 

Produsele 
proiectului 

- 200 platforme din beton de tip „3+1” cu gard de împrejmuire din metal cu înălţimea de 1,7 m 
construite; 
- 1 autospeciale pentru colectarea şi transportarea deşeurilor cu încărcare laterală a euro-
containerelor;  
- 800  de euro-containere pentru gunoi menajer de 1,1 m3, procurate şi instalate; 
- 70 de urne stradale procurate şi instalate; 
- 1 poligon temporar reconstruit; 
- 10 locuri de muncă create la ÎM; 
- 2 seminare de instruire pentru angajaţii ÎM realizate; 
- 2 calculatoare, 1 multiplicator, 1 imprimantă, 1 telefon-fax, 1 Program 1C 8.2, procurate şi 
dotate la întreprinderea municipală; 
- 20 depozite spontane situate în zona implementării proiectului eliberate de deşeuri şi 
ecologizate; 
- 7 panouri informative cu caracter promoţional instalate în 7 localităţi;  
- 1 întreprindere municipală de gestionare a deşeurilor creată şi funcţională; 
- 20 000 de pliante elaborate şi distribuire privind colaborarea cu întreprinderea municipală, 
modalităţile de contractare şi de gestionare a deşeurilor; 
- 200 afişe privind importanţa protecţiei mediului elaborate şi plasate în locuri publice; 

Rezultatele 
proiectului 

 Crearea unui sistem de colectare selectivă si de transport al deşeurilor în zona 
implicată în proiect (realizarea a 200 platforme de colectare, achiziţionarea a 1 
autospeciale si pubelelor de colectare selectivă); 

 Capacitate sporită de colectare (înfiinţarea unui serviciu de salubrizare); 

 Grad crescut de conştientizare a populaţiei din zona acoperită de proiect privind 
gestionarea deşeurilor; 

 Capacitate îmbunatăţită a autorităţilor locale de gestionare a deşeurilor; 

 Grad crescut de ocupare a forţei de munca (10 locuri de munca nou create); 

 Venituri crescute atrase la bugetele locale din colectarea de taxe de salubrizare si 
amenzi; 
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Activităţile 
proiectului 

1. Activităţi de asigurare a managementului proiectului; 

 Lansarea proiectului,  

 Organizarea unei conferinţe publice şi mediatizarea proiectului; 
2. Activităţi de evacuare a 20 depozite spontane de deşeuri şi salubrizarea teritoriilor 

afectate; 

 Stocarea şi transportarea deşeurilor la poligonul din apropiere s. Pelinia, r-l 
Drochia; 

 Salubrizarea teritoriilor; 
3. Activităţi  de execuţie a investiţiei propriu-zise şi de achiziţie a bunurilor, serviciilor si 

lucrărilor de construcţie necesare proiectului; 

 Construcţia a 200 de platforme pentru colectarea deşeurilor de tipul „3+1” şi 
amenajarea căilor de acces, darea în exploatare. 

 Procurarea a 800 euro-containerelor şi instalarea lor. 

 Procurarea lăzilor de plasă metalică şi instalarea lor. 

 Procurarea urnelor stradale şi instalarea lor. 

 Procurarea a 1 autospeciale pentru transportarea deşeurilor cu încărcare laterală a 
euro-containerelor. 

4. Activităţi de reconstrucţie a poligonului temporar din s. Pelinia 

 Reconstrucţia terenului poligonului 

 Îmbunătăţirea căii de acces 
5. Activităţi de creare a Întreprinderii municipale 

 Selecţia şi instruirea personalului Întreprinderii Municipale; 

 Amenajarea sediului ÎM; 

 Procurarea a 2 calculatoare, 1 multiplicator, 1 imprimantă, 1 telefon-fax, 1 Program 
1C 8.2, şi transmiterea în dotare la ÎM;  

6. Campania de conştientizare si informare publica ; 

 Confecţionarea a 7 panouri informative cu caracter promoţional şi instalarea în 7 
localităţi implicate în proiect; 

 Publicarea a 20 000 de pliante cu informaţii despre modalităţile de funcţionare a 
serviciului public de colectare a deşeurilor şi distribuirea lor. 

 Publicarea a 200 afişe şi plasarea acestora în locuri publice; 
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Anexa 16. Fişa de proiect (Program 13)  

 
Denumirea 
proiectului  

Codul: 32002  „Un mediu curat pentru o societate durabilă în r-l Floreşti” 

Aplicantul  Primăria or. Floreşti 

Partenerii  
  

APL or. Ghindeşti, APL or Mărculeşti , APL s. Vărvăreuca, APL com. Ghindeşti (Hîrtop, 
Ţîra), APL s. Rădulenii Vechi, APL s. Pragila, APL s.  Lunga, APL s.  Mărculeşti, APL s.  
Băhrineşti, APL com. Gura Camencii (Gvozdova, Bobuleşti), APL com. Roşietici 
(Roşieticii Vechi, Cenuşa), Consiliul raional Floreşti, APL or. Şoldăneşti 

Durata proiectului 24 luni 

Localizare Regiunea de Dezvoltare Nord, raionul Floreşti,  oraşele Floreşti, Ghindeşti, Mărculeşti  şi 
15 localităţi rurale - Vărvăreuca, Ghindeşti, Hîrtop, Ţîra, Rădulenii Vechi, Pragila, Lunga, 
Mărculeşti, Băhrineşti, Gura Camencii, Gvozdova, Bobuleşti, Roşieticii Vechi, Roşietici, 
Cenuşa. 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general: 
Minimalizarea impactului negativ a deşeurilor asupra mediului ambiant pe teritoriul 
raionului Floreşti.  
Obiective specifice:  

 informarea şi educarea ecologică a populaţiei privind impactul deşeurilor asupra 
mediului; 

 utilizarea tehnologiilor moderne în gestionarea deşeurilor; 

 îmbunătăţirea managementului serviciului de colectare a deşeurilor, extinderea 
serviciilor de colectare, predepozitare, sortare a deşeurilor menajere în 15 localităţi 
rurale şi 3 localităţi urbane din raionul Floreşti. 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

Grupul-ţintă - populaţia a 18 localităţi cu numărul total de 41 051 persoane, 320 agenţi 
economici; 64 instituţii publice.  
Beneficiarii finali faza I vor fi :  28 735 persoane, constituind 70% din numărul total al 
populaţiei din localităţile participante la proiect, din care 10 458  persoane locatari ai 126 
blocuri multietajate; 123  ageţi economici; 64 instituţii publice; 25 299  persoane informate; 
10 ONG-uri implicate în instruire şi informare; 10 persoane noi angajate la SA „Servicii 
Comunale Floreşti”. 
Beneficiari indirecti ai proiectului vor fi: 
- 12 APL-uri implicate în proiect. 
- Consiliul raional Floreşti.  
- Centrul de Sănătate Floreşti.  
- Agenţia ecologică Floreşti. 
- Potenţialii antreprenori în turism. 
- Potenţialii antreprenori în dezvoltarea economică locală 

Valoarea totala (lei) 32.358.875  

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

17.682.949  
(54,65%) 

Produsele proiectului  Colectarea adecvată, tratarea şi depozitarea a 7 300 Mg/pe an (echivalent cu 34 800 
m³) de deşeuri; 

 Închiderea şi înlocuirea a 40 de depozite provizorii existente în aceste localităţi. 

 Obţinerea unor beneficii social-economice, datorită apariţiei locurilor de muncă (au fost 
create 17 noi locuri de muncă: 1 şofer 16 lucrători sanitari).  

 Proiectul care optează pe o cooperare intermunicipală, se bazează pe prestarea 
serviciilor pentru 41 051 locuitori şi colectarea, tratarea şi depozitarea controlată a 
deşeurilor în volum de 7 300 Mg/pe an (echivalent cu 34 800 m³), reducerea 
depozitelor de deşeuri ilegale (în număr de 40), creşterea ratei de reciclare (3%+) şi 
tratarea adecvată a materiilor reciclabile (220 Mg/pe an ~ 2 740 m

3
), reducerea 

deşeurilor menajere şi organice, produse de gospodării (- 1 000 Mg/pe an), precum şi 
consolidarea conştiinţei publice a tuturor locuitorilor  (în număr de 41 051). 

 17  adunări generale organizate în 11 primării ale raoiunului Floreşti . 

 12 publicaţii în presa locală; 8 emisiunii televizate; 2 500 fluturaşi informativi elaboraţi; 
un curs de instruire.  

 70% din potenţialii consumatori contractaţi. 

 Planul de durabilitate elaborat. 

  Licitaţie organizată; concursul organizat. 

 Unităţi de transport specializate procurate: 1 Încărcător, 1 Camion (pornirea 
rotirii/stoparea rotirii), 1 remorcă (pornirea rotirii/stoparea rotirii), 1 Camion SKIP, 1 
Remorcă SKIP 7 Container 7m³, 1 Camion de compactare cu volum de 16m³, 1  
Camion de compactare cu volum de 19m³. 

 Echipament şi inventar procurat şi instalat – 1,   Staţie de transfer scară suspendată, 2 
pompe pentru apele de infiltraţie poluată instalate, 309 containere de 1100 litri 
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procurate şi instalate, 645 containere de 240 litri procurate şi instalate, 215 lăzi PET  
procurate şi intalate 

Rezultatele 
proiectului 

 Deşeuri produse de către 41 051 locuitori (Floreşti + 17-faza I); deşeuri produse 
de 90 000 locuitori (Floreşti + 56 -faza II) şi deşeuri produse 190 000 locuitori 
(Floreşti, Şoldăneşti, Rezina ) sunt depozitate într-un mod controlat şi tehnologizat 
(faza III)  pe rampa sanitară de deşeuri a localităţii Şoldăneşti. 

 Evitarea utilizării depozitelor provizorii ilegale şi a locurilor neautorizate (din punct 
de vedere ecologic şi economic) şi minimalizarea impactului depozitelor provizorii 
ilegale şi a locurilor neautorizate (poligoanelor) asupra mediului şi a sănătăţii 
publice,  

 Realizarea unor măsuri intermunicipale (Floreşti + 12) şi a unor strategii inter-
raionale (o cooperare regională posibilă cu Şoldăneşti şi Rezina), şi respectarea 
cerinţelor strategiei naţionale cu privire la deşeuri (proiect). 

 Echipamente tehnice şi instalaţii care corespund cerinţelor Uniunii Europene.  

 Minimalizarea volumului deşeurilor prin punerea în exploatare a unui mecanism de 
compostare care ar permite tratarea controlată a materiilor organice provenite de 
la gospodării în Şoldăneşti, iar colectarea şi tratarea centrală a materiilor 
reciclabile – la centrele de management al deşeurilor din Floreşti. 

  Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi tratare în rezultatul modificării sistemului 
de logistică, şi obţinerea beneficiilor financiare şi economice. Serviciile prestate au 
devenit “mai accesibile pentru clienţi” datorită creşterii numărului punctelor de 
colectare a deşeurilor (215 în faza I şi 94 în faza II) şi a mecanismelor de separare 
a deşeurilor.  

 Creşterea standardelor de protecţie a sănătăţii la locul de muncă şi a celor cu 
privire la securitate. 

 Locuitorii comunităţilor implicate în proiect vor fi informaţi despre procesul de 
colectare a deşeurilor. 

 Creşterea conştiinţei publice cu privire la reducerea, separarea deşeurilor şi 
beneficiile ecologice şi economice pe care le pot crea aceste măsuri.   

Activităţile 
proiectului 

1. Informarea populaţiei despre serviciul inovator de colectare a deşeurilor 
2. Construcţia staţiilor de transfer şi implementarea acestora 
3. Design-ul proiectului staţiei de transfer (faza iniţială) şi al centrului de reciclare 

(faza de extindere) 
4. Centrul de reciclare 
5. Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 

Anexa 17. Fişa de proiect (Program 13)  

Denumirea 
proiectului  

Codul: 32037 „Crearea sistemului de management al deșeurilor solide în 8 
localități din raioanele Glodeni si Fălești” 

Aplicantul  Consiliul Raional Glodeni 

Partenerii  
(date de contact) 

1. Primaria s. Limbenii Noi, r-l Glodeni; 
2. Primaria s. Limbenii Vechi, r-l Glodeni; 
3. Primaria s. Petrunea, r-l Glodeni; 
4. Primaria s. Fundurii Vechi, r-l Glodeni; 
5. Primaria s. Fundurii Noi, r-l Glodeni; 
6. Primaria s. Ustia, r-l Glodeni; 
Primaria s. Obreja Veche, r-l Făleşti; 

Durata proiectului 18 luni 

Localizare  Regiunea de Dezvoltare Nord 

 Raioanele Glodeni si Fălesti  

 Ssatele Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Fundurii Noi, Fundurii Vechi, 
Petrunea, Ustia (r-l Glodeni), Obreja Veche, Obreja Nouă (r-l Falesti). 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul  general: 
Reducerea riscurilor asupra sănătăţii populaţiei şi asigurarea durabilităţii ecologice prin 
crearea unui sistem de management al deşeurilor solide în 8 localităţi din regiune.  
Obiectivele specific: 
OS 1.  Crearea condiţiilor optime pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor solide în 8 
localităţi din raioanelele Glodeni şi Făleşti: Limbenii Noi, Limbenii Vechi, Fundurii Noi, 
Fundurii Vechi, Petrunea, Ustia, Obreja Veche, Obreja Nouă în perioada de 12 luni. 
OS 2.  Consolidarea capacităţilor a 1 întreprinderii specializate intercomunale în domeniul 
gestionării eficiente a deşeurilor şi prestării serviciilor de calitate pentru locuitorii din 8 
localităţi din r-le Glodeni şi Făleşti. 
OS 3. Sensibilizarea şi informarea cetăţenilor din 8 localităţi rurale privind impactul 
negativ al mediului poluat asupra sănătăţii şi modalţităţile de colectare selectivă şi 
depozitare a deşeurilor solide. 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

Grupul ţintă: 15379 locuitori ai 8 localităţi din raioanele Glodeni şi Făleşti; 
Beneficiari:  

 Angajaţii întreprinderii specializate Î.M. „La şesul petrenilor” din s. Petrunea; 

 7 APL de nivelul I din raioanele Glodeni şi Făleşti; 

 46 instituţii publice din 8 localităţi din raioanele Glodeni şi Făleşti; 

 28 întreprinderi economice din 8 localităţi; 
62 puncte comerciale din 8 localităţi. 

Valoarea totala (lei) 5 027 451 lei 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

5 027 451 lei 

Produsele proiectului  Sistem integrat de colectare şi depozitare a deşeurilor solide creat în 8 localităţi din 
rioanele Glodeni şi Făleşti 

 158 de platforme de colectare a deşeurilor solide construite; 

 474 de containere procurate şi instalate pentru deşeuri de diferite tipuri; 

 158 containere pentru mase plastice; 

 1 autospecială (autogunoiera) pentru transportarea deşeurilor solide procurată; 

 1 excavator procurat; 

 2 seminare realizate pentru angajaţii Î.M. „La şesul petrenilor”; 

 Planul de dezvoltare al Î.M. „La şesul petrenilor” elaborat; 

 Inventar şi echipament tehnic procurat pentru întreprinderea municipală; 

 Materiale informative (poze, rapoarte despre activităţile realizate, etc.) detaliate 
despre activităţile proiectului plasate periodic pe 16 panouri informative (câte 2 în 
fiecare localitate beneficiară); 

 Materiale promoţionale editate şi distribuite cetţenilor din 8 localităţi beneficiare 
(pliante, fluturaşi, postere) 

 4 emisiuni televizate la „TV-Prim” Glodeni despre activităţile şi rezultatele proiectului; 

 15379 cetăţeni informaţi despre impactul nociv al deşeurilor şi despre modalităţile 
corecte de colectare şi depozitare a deşeurilor solide. 

Rezultatele 
proiectului 

 Condiţii optime create pentru colectarea şi depozitarea deşeurilor solide în 8 localităţi 
din r-le Glodeni şi Făleşti; 

 Gunoiştile spontane lichidate în cele 8 localităţi rurale; 

 Deseuri solide colectate selectiv in zona tinta în proporţie de 80%; 

 46 de instituţii publice şi 28 de întreprinderi economice cu acces la un sistem eficient 
de colectare şi depozitare a deşeurilor solide;  
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 Angajaţii Î.M. „La şesul petrenilor” din s. Petrunea cu capacităţi consolidate în 
gestionarea deşeurilor şi prestarea serviciilor publice de calitate; 

 Locuitorii a 8 localităţi beneficiare motivaţi să colecteze selectiv şi depoziteze 
deşeurile solide conform procedurilor stabilite de întreprinderea specializată; 

 Condiţii de trai îmbunătăţite pentru 15379 locuitori din 8 localităţi beneficiare; 

 Nivel redus de îmbolnăvire a populaţiei din localităţile vizate cu 30%; 
8 localităţi curate din r-le Glodeni şi Făleşti. 

Activităţile 
proiectului 

1. Crearea unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor menagere. 

 Construcţia a 158 de platforme de colectare a deşeurilor solide în cele 8 localităţi. 

 Procurarea şi instalarea pe platformele construite a 474 de containere pentru 
colectarea separată a deşeurilor de diferite tipuri (hârtie, sticlă, etc.). 

 Procurarea şi instalarea pe platformele construite a 158 de containere pentru plastic. 

 Procurarea unei autospeciale pentru transportarea deşeurilor solide la poligonul 
temporar de stocare. 

 Procurarea unui excavator. 
2. Îmbunătăţirea capacităţilor de gestionare în domeniul managementului deşeurilor 

a întreprinderii specializate din s. Petrunea. 

 Seminar „Gestionarea eficientă a deşeurilor menajere” pentru angajaţii întreprinderii 
specializate Î.M. „La şesul petrenilor” din s. Petrunea. 

 Seminar „Managementul calităţii serviciilor publice” pentru angajaţii întreprinderii 
specializate Î.M. „La şesul petrenilor”. 

 Procurarea inventarului şi echipamentului tehnic pentru întreprinderea municipală. 

 Atelier de elaborare a planului de dezvoltare a Î.M. „La şesul petrenilor” şi extinderii 
sistemului de management al deşeurilor realizat. 
3. Campanie de sensibilizare şi informare a cetăţenilor din 8 localităţi beneficiare. 

 Informarea şi sensibilizarea cetăţenilor privind impactul negativ al mediului poluat 
asupra sănătăţii lor. 

 Informarea cetăţenilor privind modalităţile de colectare şi depozitare a deşeurilor 
solide prin intermediul materialelor promoţionale (pliante, postere, fluturaşi). 

 Promovarea rezultatelor proiectului în mass-media audiovizuală, scrisă şi electronică. 

 Desfăşurarea evenimentului de finalizare a proiectului. 
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Anexa 18. Fişa de proiect (Program 14)  

 
Denumirea 
proiectului  

Codul: 31033 „Ecologizarea mediului acvatic al Regiunii de Dezvoltare 
Nord”  

Aplicantul  Primăria s.Mihăileni, r-nul Rîşcani 

Partenerii  
(date de contact) 

1. Primăria s.Baraboi, r-nul Donduşeni 
2. Primăria s.Ochiul Alb, r-nul Drochia 
3. CR Rîşcani 
4. CR Donduşeni 
5. CR Drochia 
6. Primăria or.Edineţ 
7. CR Edineţ 
8. CR Glodeni 

Durata proiectului 12 luni 

Localizare s.Mihăileni, r-nul Rîşcani (sediul ÎM de salubrizare a bazinelor acvatice), Regiunea 
de Dezvoltare NORD (suprafaţa de activitate a proiectului) 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general: Ameliorarea situaţiei ecologice a bazinelor acvatice din nordul 
Moldovei prin curăţirea specializată a rîurilor şi lacurilor cu ajutorul amfibiei 
TRUXOR 
O.S.Nr.1: Educarea populaţiei RDN în privinţa păstrării fondului acvatic terestru şi 
artizanal; 
O.S.Nr.2: Curăţirea rîurilor şi lacurilor RDN; 

Potenţialii 
beneficiari ai 
proiectului/grupul 
ţintă 

Grupul ţintă: Populaţia RDN 
Beneficiari: APL (gestionari ai bazinelor acvatice) 

Valoarea totala (lei) 1800000,00 Lei 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

1800000,00 Lei 
(100%) 

Produsele 
proiectului 

 92 km
2
 de spaţiu acvatic de suprafaţă periodic salubrizat;  

 1 sistem de gestiune comun a serviciului public de salubrizare a mediului 
acvatic creat; 

 4 persoane angajate şi instruite în vederea salubrizării bazinelor acvatice; 

 populaţia RDN informată şi sensibilizată în vederea comportamentului 
ecologic şi eficienţei consumului resurselor de apă; 

 1structură de promovare continuă a comportamentului ecologic; 

 1 plan de asigurare a durabilităţii investiţiilor proiectului; 

 2 manifestări publice de lansare şi finalizare a proiectului; 

 2 seminare de informare a publicului larg privind beneficiile care provin de 
la produsele proiectului. 

 

Rezultatele 
proiectului 

  Serviciul public de salubrizare a bazinelor acvatice în RDN constituit; 

  Mediul acvatic în RDN ameliorat; 

  Număr de turişti în zonele vizate de proiect sporit; 

  Comportament ecologic al populaţiei format. 

Activităţile 
proiectului 

1. Organizarea licitaţiei pentru procurarea amfibiei TRUXOR; 
2. Organizarea COP pentru angajarea unui ONG care se va ocupa de culturalizarea 
acva-ecologică a populaţiei RDN; 
3. Organizarea întrunirii Autorităţilor locale din zona vizată de proiect, APC, Apele 
Moldovei, ONG-ri din domeniu, cu scopul stabilirii parteneriatelor; 
4. Crearea structurii de gestionare integrată a serviciului public de salubrizare a 
bazinelor acvatice din RDN (inclusiv angajarea a 4 persoane care vor deservi 
amfibia TRUXOR şi vor presta serviciul public de salubrizare a bazinelor acvatice 
prin intermediul ÎM Primăriei s.Mihăileni); 
5.Organizarea instruirilor în vederea asigurării durabilităţii ecologice a mediului 
acvatic; 
6. Activităţi de promovare a utilizării eficiente a apei şi sensibilizare a populaţiei în 
vederea comportamentului ecologic; 
7. Elaborarea planului de asigurare a durabilităţii investiţiilor proiectului; 
8. Mediatizarea proiectului; 
9. Salubrizarea bazinelor acvatice. 
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Anexa 19. Fişa de proiect (Program 15)  

 

Denumirea proiectului  
Cod: N34032 „Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural „Conacul 
Pommer” şi a drumului de acces la parcul deontologic din s.Ţaul, r-l Donduşeni 

Aplicantul  
Primăria s.Ţaul, r-nul Donduşeni 

Partenerii  
(date de contact) 

Primaria s.Mihăileni, r-nul Rîşcani, CR Donduseni, Primaria or.Donduseni, Primaria 
s.Corbu, r-nul Donduseni 

Durata proiectului 
24 luni 

Localizare s.Ţaul, r-nul Donduşeni; Traseul turistic „Costeşti-Pădurea Domnească-Bălţi-Japca-
Soroca-Ţaul”, traseul „Criva-Ţaul-Otaci” 

Obiective 
(generale, specifice) 

Obiectivul general: Reabilitarea infrastructurii fizice a zonei  turistice „Ţaul”.   
Obiective specifice:  

- Reparaţia monumentului istorico-arhitectural „Conacul Pommer” şi muzeului 
istorico-etnografic din s.Ţaul; 

- Reparaţia drumului de acces la parcul dendrologic s.Ţaul. 
- Integrarea zonei turistice „Ţaul” în circuitul turistic naţional. 

Potenţialii beneficiari 
ai proiectului/grupul 
ţintă 

Beneficiarii finali:  

- Populaţia din zona traseului turistic RDN, 
- Instituţiile publice şi agenţii economici. 

Grupul ţintă: 
- Populaţia regiunii; 
- Turiştii; 
- Industria turistică din RDN 

Valoarea totala (lei) 
23.305.122,62 Lei 

Suma solicitată din 
FNDR (lei) (%) 

23.305.122,62 Lei 

Produsele proiectului  1 complex  istorico-arhitectural restaurat (8 edificii);  

 1drum de acces la parcul dendrologic reparat; 

 1 gard al parcului reabilitat; 

 2000 Persoane informate privind cultura antreprenorială în sfera turistică; 

  3 traininguri în domeniul antreprenoriatului realizate; 

 2 cursuri de instruire pentru toţi doritorii de iniţiere a afacerilor în sfera turistică; 

 2 manifestări publice de lansare şi finalizare a proiectului;  

 1500 materiale promoţionale editate. 

Rezultatele proiectului   Număr sporit de turişti vizitatori ai zonei turistice „Ţaul”; 

  Număr sporit de afaceri turistice în zona vizată de proiect;  

  Număr sporit de locuri de muncă nou create în regiune;  

  Produsul Regional Brut majorat.  

Activităţile proiectului  Lansarea publică a proiectului; 
 Organizarea licitaţiilor privind selectarea operatorilor care vor efectua lucrările 

fizice de reabilitare a infrastructurii zonei turistice „Ţaul”; 
 Lucrări fizice de reabilitare/restaurare; 
 Organizarea traininguri-lor şi cursurilor de instruire în vederea dezvoltării 

afacerilor turistice în zona turistică „Ţaul”; 
 Promovarea potenţialului turistic al regiunii şi crearea traseielor turistice în 

regiune. 
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Anexa 20. Fişa de proiect (Program 16)  

Denumirea 

proiectului  

Codul: 34036  „AMENAJAREA TRASEULUI ECO-TURISTIC  PĂDUREA 

DOMNEASCĂ” 

Aplicantul  Consiliul Raional Glodeni 

Partenerii  

(date de contact) 

„Pădurea Domnească”  ÎS, Primăriile s.Cobani, com.Balatina, com.Cuhneşti, 

com.Viişoara r-nul Glodeni, s.Chetriş r-nul Făleşti, s.Branişte r-nul Rîşcani. 

Durata proiectului Nr. de 24  luni 

Localizare „Pădurea Domnească”  ÎS 

Obiective 

(generale, 

specifice) 

Obiectivul (obiectivele) general(e) Obiectivele specifice 

Dezvoltarea activităţilor turistice, culturale şi de agrement, care să contribuie la creşterea 

numărului de locuri de muncă, a veniturilor alternative, precum şi la diversificarea 

activităţii în spaţiul rural 

Potenţialii 

beneficiari ai 

proiectului/grupul 

ţintă 

Grupul ţintă: Locuitorii raioanelor Glodeni, Făleşti,Rîşcani 

Beneficiarii finali: Consiliul raional Glodeni , RDN;  ”Pădurea Domnească” ÎS. 

Valoarea totala (lei) 11552900 lei 

Suma solicitată din 

FNDR (lei) (%) 

 5000000 lei 

(43,3%) 

Produsele 

proiectului 

Crearea unei alocaţii turistice în rezervaţia Pădurea Domnească situată pe malul rîului 

Prut pentru extinderea traseelor turistice naţionale spre Prutul Mijlociu. 

Rezultatele 

proiectului 

Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice în raioanele 

Glodeni, Rîşcani, Făleşi. 

Activităţile 

proiectului 

Locaţiile turistice au o amplasare favorabilă, pe un traseu naţional turistic circular şi au o 

suprafaţă sumară de cca. 3 ha. Locaţiile turistice se vor constitui din: 

 Amenajarea căilor de acces în zona turistică „Pădurea Domnească”; 

 Amenajarea a 3 popasuri eco-turistice (La Fontal, Gîrla  „Ţiganca”,La lac) pe 

traseul în rezervaţie. 

 Parcări pentru automobile. 

 Bivuacuri. 

 Traseul pentru petrecerea întrecerilor la autocros. 
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Anexa 18. Fişa de proiect (Program 14)  

 
 


