
Notă informativă 

privind proiectul: „Aprovizionarea cu apă potabilă şi canalizare a 

localităţilor din Lunca Prutului” 
 

Solicitantul: Consiliul raional Glodeni. 

 

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 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, creînd condiţii ecologice sănătoase. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

- Reconstrucţia  staţiei de pompare- 1 buc, 

- Construcția apeductului 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 lungimea de 41 km,  

- construţia staţiei de pompare 2 buc. 

1. Partenerul (partenerii):  
1. Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale. 

2. Agenţia de Dezvoltare Regională. 

3. 17 localităţi din raionul Glodeni. 

2. Localizarea proiectului: Regiunea Nord, raionul Glodeni. 

3. Suma totală a proiectului: – 66 288 000,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 6 388 980,00 lei, 

ceea ce constituie 9,6 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Proiectul este regional, deoarece vizează 17  localităţi integrate în raioanul Glodeni.  

Proiectul propus reflectă necesitaţile de bază  a 17 localitaţi situate în lunca rîului Prut r.Glodeni 

c.Camenca, s.Brînzeni, s.Moleşti, s.Buteşti, s.Cobani, c.Balatina, s.Lipovăţ, s.Tomeştii Noi, s.Tomeştii 

Vechi, s.Bisericani, s.Serghieni, s.Cajba, c.Cuhneşti, s.Movileni, s.Moara Domnească, c.Viişoara, care se 

alimentează cu apă din fîntînile de mină sau arteziene ce  nu corespund standartului 2874-73 Apă 

Potabilă conform datelor Centrului de Sănătate Publică (CSP)din anul 2009. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: Primăriile c.Balatina, c.Cuhneşti, s.Cobani, c.Camenca, s.Cajba,c.Viişoara, 

s.Ciuciulea, 68 agenţi economici din teritoriu, producători agricoli.  

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: locuitorii c.Balatina, c.Cuhneşti, c.Viişoara, s.Cobani, c.Camenca, 

s.Cajba, s.Ciuciulea. 

 



Produsele proiectului. 

Proiectul sus numit va derula în 3 etape.Etapa 1-reconstrucţia statiei de pompare în s.Bisericani, apeduct 

pînă la staţia de tratare – 4 km, proectarea staţiei de pompare 2 buc. 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 

Rezultatele proiectului 

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

 

Efectele multiple 

- Înbunătăţirea infrastructurii de mediu a zonei de nord-vest a luncii r. Prut r.Glodeni .   

- Sporirea calităţii vieţii cetăţenilor prin asigurarea cu apă potabilă şi micşorarea preţului mediu de 

realizare a ei 

-Cooperare regională între parteneri şi o mai bună gestionare a surselor acvatice în bazinul râului Prut. 

- Implementarea proiectului va permite multiplicarea lui in regiunile invecinate. 

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Implementarea proiectului respectiv va avea un impact social extraordinar pentru populaţia 

localităţilor sus menţionate din punct de vedere economic, politic şi cultural .Dezvoltarea proiectului de 

faţă va impulsiona climatul investiţional în regiunile respective . 

-condiţii  sanitaro-igienice de muncă imbunătăţite a angajaţilor instituţiilor publice. 

-posibilităţi minime de contaminare cu boli infecţioase a benefeciarilor instituţiilor din teritoriu 

-excluderea pătrunderii substanţelor nocive in sol şi mediul inconjurător 

-condiţii optime de desfăşorare a procesului educaţional. 

-blocuri sanitare funcţionabile in conformitate cu normativele  sanitar-epidemiologice in vigoare. 

-imbunătăţirea condiţiilor de preparare a hranei şi spălarea a vaselor in cantinele: grădiniţelor de copii, 

liceelor şi a spitalului. 

 

 


