
Notă informativă 

privind proiectul: „Finalizarea construcţiei apeductului Prut-Făleşti, 

premiză pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 de localităţi din 

Regiunea Nord” 
 

Solicitantul: Consiliul raional Făleşti. 

 

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: Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin dezvoltarea cooperării 

regionale, crearea condiţiilor de asigurăre cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din raioanele Făleşti, 

Ungheni, Glodeni   

 

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

1. Construcţia reţelelor exterioare de alimentare cu apă a porţiunii de 6,6 km Gherman, raionul 

Ungheni - staţia de pompare, treapta 2, satul Taxobeni,  raionul Făleşti 

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

Prut-Făleşti 

3. Lucrări de reconstrucţie a clădirii existente a staţiei de pompare  

4. Reţele interioare de alimentare cu apă la staţia de pompare 

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

6. Asigurarea staţiei de pompare a apei cu  energie electrică 

7. Asigurarea staţiei de pompare a apei cu  mijloace de radiocomunicaţii.   

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

de apă. 

9. Construcția sistemei de încălzire a staţiei de pompare 

10. Asigurarea staţiei de pompare cu apă şi canalizare 

11. Montarea utilajului energetic şi telemecanic.    

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

2. Consiliul raional Glodeni. 

3. primăriile or. Făleşti, Bălţi, comunelor Sculeni, Buciumeni, Cioropcani, raionul Ungheni, 

Viişoara, Cuhneşti, raionul Glodeni 

3. Localizarea proiectului: Regiunea Nord, raioanele Făleşti,Ungheni,Glodeni şi municipiul Bălţi. 

4. Suma totală a proiectului: – 20 483 858,38 lei, suma solicitată de la FNDR – 14 585 000 lei, ceea 

ce constituie 71,2  % din costul total al proiectului.  

5. Durata de implementare a proiectului: 18 luni 

       

 

 

 

 



 

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Construcţia portiunii de 6,6 km de apeduct practic va finisa construcţia şi darea în expluatare a 

apeductului „Prut- Făleşti”, ce va permite nu numai asigurarea a 18000 de locuitori ai or. Făleşti cu apă 

potabilă, ci va crea premize reale pentru asigurarea cu apă potabilă a 76 localităţi din r. Făleşti, Ungheni şi 

Glodeni. Agricultorii a 2 raioane vor avea oportunitatea de a iriga circa 3000 ha terenuri agricole. 

Finalizarea proiectului va îmbunătăţi cu mult infrastructura de bază a sănătăţii şi va permite menţinerea 

unui control asupra bolilor infecţioase. Ea va determina dezvoltarea rurală şi urbană şi va consolida 

securitatea alimentară în raionul Făleşti şi localităţile raioanelor Glodeni şi Ungheni, protejarea mediului 

înconjurător. Va permite conectarea altor localitări din regiunea de nord la sistemul de asigurare cu apa 

potabilă la apeductul Prut- Falesti. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: 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.   

Beneficiarii finali ai proiectului este întreaga populaţie a raionului Făleşti 

. 

Produsele proiectului. 

În urma implementării proiectului va fi construită şi conectată la  apeductul  existent o porţiune  de 6,6 

km de apeduct, va fi reparată şi pusă în funcţiune staţia de pompare, treapta 2 din satul Taxobeni,va fi dat 

în expluatare şi pus în funcţiune Apeductul Prut- Făleşti cu o lungime de 31,7 km.  

Rezultatele proiectului 

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 .   

 

Efectele multiple 

Proiectul dat prezintă interes şi crearea parteneriatului regional în proiectul respectiv şi asigurarea 

impactului regional cu participarea organelor APL de nivelul I şi II, reprezentanţilor Agenţiei „Apele 

Moldovei” şi societăţii civile- SC „CUTEZĂTORUL”.  

În urma implementării proiectului în raionul Făleşti, apeductul Prut- Făleşti va fi transmis în 

gestionare Direcţiei de Producţie a Gospodăriei Comunale si de Locuinţe Făleşti, datorită cărui fapt vor fi 

create 16 locuri de muncă. Concomitent în localităţile conectate la apeduct vor fi create asociaţii ale 

utilizatorilor de apă, care vor gestiona apeductele în localităţile, unde au fost create. Locuri de muncă vor 

fi create şi în cadrul 1 spălătorii de autorurisme, preconizate să fie construită în oraşul Făleşti. 

III.Impactul economico-social al proiectului 

În urma implementării proiectului situaţia grupurilor ţintă se va îmbunătăţi esenţial. Peste 18 mii 

cetăţeni ai oraşului Făleşti, 2700 ai satului Năvîrneţ vor fi conectaţi la reţeaua de apă potabilă a 

apeductului Prut- Făleşti, la etapa a doua - 35 de mii de locuitori din 25 de localităţi adiacente din 

raioanele Făleşti, Ungheni, iar la etapa a III peste 65 mii de cetăţeni din 60 de localităţi ale raioanelor 

Făleşti şi Glodeni. Implementarea proiectului va dezvolta infrastructura de alimentare cu apă potabilă în 

regiune, având un impact pozitiv asupra sănătăţii populaţiei, revitalizarea sistemelor de irigare în 

raioanele Făleşti şi Ungheni, va pune baza creării sistemului integrat de aprovizionare cu apă potabilă a 

regiunii. Proiectul prevede şi implementarea unor serii de activităţi practice şi informaţionale cu diferite 

categorii de beneficiari, menite să implice populaţia în protecţia resurselor acvatice şi a răului Prut, să se 

pregătească pentru a contribui la crearea reţelei de apă potabilă în localităţile sale şi utilizarea ei în 

condiţii noi.  


