
Notă informativă 

privind proiectul: „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” 
 

Solicitantul: Primăria Risipeni raionul Fălești. 

 

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: Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă potabilă a 5900 persoane 

din 11 localităţi ale raioanelor Făleşti şi Ungeni. Capacitatea planificată a staţiei de tratare a apei trebuie 

să asigure necesităţile de apă ale tuturor beneficiarilor proiectului. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Activităţi de construcţie 

2. Activităţi de asigurare a unui management eficient al serviciului de apă şi canalizare 

3. Activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei 

4. Activităţi de coordonare a proiectului 

 

1. Partenerul (partenerii):  
1. Primăria Izvoare. 

2. Primăria Taxobeni. 

3. Primăria Horești 

4. Primăria Scumpia 

5. Primăria comunei Cioropcani 

6. Consiliul raional Fălești 

2. Localizarea proiectului: Regiunea de Nord, raioanele Făleşti şi Ungheni, localităţile Risipeni, Bocşa, 

Izvoare, Taxobeni, Grubna, Horeşti. Lucăceni, Unteni, Scumpia, Stolniceni şi Cioropcani. 

3. Suma totală a proiectului: – 32 313 490,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 30 513 490,00 lei, 

ceea ce constituie 94 % din costul total al proiectului.  

4. Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Realizarea proiectului va oferi posibilităţi de aprovizionare cu apă potabilă pentru alte 9 localităţi din 

vecinătate, care se confruntă cu aceleaşi probleme. În acest proiect se construieşte staţia de tratare a apei 

şi ulterior va fi necesar să se investească numai în reţele de apă. Diminuarea costurilor investiţionale va 

spori esenţial sansa de identificare a resurselor pentru aprovizionare cu apă a localităţilor indicate. 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: Toți locuitorii, instituțiile publice, agenții economici care au necesitatea in apă 

potabilă și servicii de canalizare. 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: 14100 locuitori din 11 localităţi învecinate din raioanele Făleşti şi 

Ungheni, a cca 42 instituţii publice şi 50 agenţi economici din aceste localităţi 



 

Produsele proiectului. 

- Un caiet de sarcini elaborat, un contract de execuţie a lucrărilor, un contract de prestări servicii cu 

responsabilul tehnic, un contract de prestări servicii cu autorul de proiect 

- o staţie de tratare a apei potabile, 21,815 km apeduct, 12,227 km reţele 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 de sistemul de canalizare 

- Acordul 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 

Rezultatele proiectului 

- 2154 cetăţeni consumă apă potabilă, reducerea riscurilor de sănătate pentru cca 14 000 oameni 

- Asigurarea menţinerii mediului ambiant curat prin construcţia sistemului de canalizare 

- Impulsionarea dezvoltării economice locale 

- Ridicarea nivelului de trai a cetăţenilor din 11 localităţi 

 

Efectele multiple 

Construcţia staţiei de tratare a apei potabile va face posibil aprovizionarea cu apă potabilă a altor 7 

comune cu o populaţie de 14100 persoane. Amplasarea staţiei de tratare pe cel mai înalt loc din regiune 

va reduce costurile de aprovizionare cu apă, deoarece nu vor fi necesare alte staţii de pompare şi cheltuieli 

de energie electrică.  

Proiectul de execuţie prevede posibilitatea conectării comunelor Scumpia şi Stolniceni de la reţelele 

existente, diametrul ţevilor a fost proiectat cu rezerve pentru aceste localităţi. Celelalte localităţi, în 

virtutea amplasării geografice vor fi conectate direct de la staţia de tratare. 

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Aprovizionarea cu apă potabilă va contribui la reducerea riscurilor de sănătate provocate de utilizarea 

apei cu componenţi periculoşi, ceea ce reprezintă impactul cel mai important al proietului. Consumul apei 

de calitate şi existenţa apei în cantităţi care să asigure respectarea condiţiilor sanitare este factorul 

determinant în asigurarea unui nivel înalt de sănătate.  

De asemenea, accesul permanent la apă de calitate şi în cantităţi necesare va contribui la rezolvarea 

mai multor probleme soiale şi economice. Existenţa accesului la apă şi la servicii de canalizare va permite 

agenţilor economici să-şi dezvolte afacerile, să iniţieze afaceri noi, creînd mai multe locuri de muncă, 

ceea ce va impulsiona dezvoltarea economică locală.  

 


