
Notă informativă 

privind proiectul: „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” 
 

Solicitantul: Consiliul Raional Drochia. 

 

Prioritatea 1: „Reabilitarea infrastructurii fizice”, 

 

Măsura 1.1. Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare. 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea socio-economică a unei zone dezavantajate din regiunea de 

Nord, care acoperă următoarele localităţi: 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. 

1. În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Evaluarea şi aprobarea proiectului spre finanţare. 

2. Semnarea Acordului a ADN cu aplicantul. 

3. Constituirea echipei de implementare şi dotarea ei cu echipament, consumabile. 

4. Reexaminarea proiectului tehnic şi devizului de cheltuieli. 

5. Suprapunerea proiectului pe teren şi evaluarea costurilor, elaborarea caietului de sarcini. 

6. Organizarea licitaţiei de selectare a companiei de construcţie şi inspectorului local. 

7. Transmiterea şantierului către contractor. 

8. Executarea lucrărilor de construcţie şi montaj. 

9. Procurarea utilajului, echipamentului şi tehnicii pentru dotarea ÎM „Apă-Canal”. 

10. Instruirea primarilor, personalului ÎM „Apă-Canal”, populaţiei. 

11. Stagierea personalului la ÎM”Apă-Canal” Bălţi. 

12. Deplasări pentru schimb de experienţă în oraşele Bălţi, Chişinău. 

13. Informarea populaţiei. 

14. Recepţia lucrărilor cu aprobarea planului de durabilitate. 

15. Recepţia finală după un an (perioada de garanţie pentru contractor). 

2. Partenerul (partenerii):  
1. Consiliul raional Sîngerei. 

2. Consiliul raional Floreşti. 

3. Consiliile locale de nivelul I: or. Drochia, satele Antoneuca, Baroncea, Chetrosu,   Dominteni, sat. 

Drochia,  Gribova, Fîntîniţa, Hăsnăşenii Mari,  Mîndîc,  Moara de Piatră,  Pervomaiscoe,  Petreni,  

Şuri, Ţarigrad, Cubolta,  Frumuşica.                              

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Nord,  Raioanele Drochia,  Sîngerei  şi  Floreşti. 

3. Suma totală a proiectului: – 99709380  lei, suma solicitată de la FNDR – 94723910 lei, ceea ce 

constituie 95 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 18 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul „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” este de o 

importanţă vitală pentru Dezvoltarea Regiunii Nord deoarece se încadrează  în  prioritatea 1 «Reabilitarea 



infrastructurii fizice» (măsura 1.1 Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a staţiilor de 

epurare) a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord. Implementarea acestui proiect poate fi o promovare 

reală a politicii de dezvoltare regională în practică,  fiindcă are cu grad sporit de pregătire pentru 

implementare. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: Consiliile locale de nivelul I şi II,  Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Drochia”,  

Asociaţiile utilizatorilor de apă, locuitorii gospodăriilor casnice şi a apartamentelor, agenţii economici, 

Instituţiile  publice. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 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. 

 

Produsele proiectului. 

1. 34,172 km de branşament construit din ţevi din polietilenă cu diametrul de 600m. 

2. 37,5 ha de teren afectat la implimentare, cadrul natural refăcut, amenajate 0,9452 ha cu zone sanitare. 

3. 2 rezervuare cîte 2000m
3
, o staţie de clorinare cu productivitatea de 2 kg/oră, 1360 m linie electrică cu 

tensiunea de 10-0,4 kB, reconstruită staţia de transformator cu puterea de 160kBA. 

4. 29 125 persoane cu acces la apa furnizată prin branşament. 

Rezultatele proiectului 

1. Extinderea sistemului centralizat de furnizare a apei potabile prin construcţia unui branşament cu 

lungimea de 34,172 km spre or. Drochia de la Apeductul Soroca-Bălţi din ţevi de polietilenă cu 

diametrul de 600 mm şi capacitatea de transportare 13711m3/zi. 

2. Rezultat imediat – la recepţie conectaţi 13675 beneficiari (apartamente şi gospodării casnice). 

3. Racordate la branşament şase reţele locale de apeduct (or. Drochia, satele Chetrosu, Gribova, 

Dominteni, Petreni,Hăsnăşenii Mari), care asigură acces a 29 125 persoane inclusiv şi din păturile 

defavorizate şi sărace. 

4. Create zece locuri noi de muncă în cadrul ÎM „Apă Canal” or. Drochia, care vor asigura buna 

funcţionare a sistemului regional de furnizare centralizată a apei potabile, vor presta servicii de 

apeduct de calitate. 

5. Montate puncte de racordare pentru 14 sate: Cubolta, Mărăşeşti, Moară de Piatră, Popeştii Noi, 

Baroncea, Şuri, Şurii Noi, s. Drochia, Mîndîc, Ţarigrad, Pervomaiscoe, Sergheuca, Antoneuca, 

Fîntîniţa cu o populaţie de 24 380 oameni. 

Efectele multiple 

a) Cultivarea pe larg a culturilor agricole solicitate de piaţa altor localităţi şi regiuni din ţară; 

b) Deschiderea şi extinderea întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie; 

c) Impulsionarea activităţii economice a întreprinderilor din industria prelucrătoare; 

d) Creşterea exportului producţiei agenţilor economici; 

e) Crearea locurilor noi de muncă în localităţi, reducerea emigraţiei şi şomajului; 

f) Rezultatele proiectului vor declanşa elaborarea proiectelor privind construcţia în localităţi a reţelelor 

de canalizare şi purificare a apelor reziduale; 

g) Rezultatele proiectului vor ridica nivelul de trai, vor reduce numărul bolnavilor cu maladii 

condiţionate de deficitul de apă sau de apă poluată; 

h) Rezultatul proiectului va face localităţile mai atractive pentru investitori. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Proiectul realizează o componentă reală a unui sistem regional de furnizare a apei potabile în extindere, 

asigură accesul la serviciile de apeduct a 20 localităţi cu populaţie de 55 mii, din raioanele Drochia,Florești 

şi Sîngerei, va crea oportunităţi pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii şi serviciilor de apeduct, va fi o lecţie de 

succes privind utilizarea eficientă a apei potabile- unul din cele mai importante resurse de pe glob. 


