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VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI

Regiunea de Dezvoltare Nord - avantaje și perspective de dezvoltare
Republica Moldova este una din țările cele mai defavorizate din punct de vedere al fluxurilor investiționale
provenite din străinătate. Necesitatea investițiilor străine este prioritară și de primă importanță pentru
dezvoltarea și creșterea economică a țării în ansamblu.
Atragerea investițiilor în economia națională, în general, și în Regiunea de Dezvoltare Nord, în special,
este dictată de:
•
•
•
•
•

Potențialul investițional propriu redus și insuficiența resurselor interne ale sectorului privat;
Necesitatea integrării Republicii Moldova în economia mondială în condiții avantajoase;
Crearea mediului concurențial cu participarea investitorilor străini și sporirea competitivității
producției naționale;
Existența unui număr mare de întreprinderi publice care funcționează în pierdere, dar și gradul înalt
de îndatorare față de bugetul de stat;
Necesitatea implementării, în economia țării, a tehnologiilor avansate și a know-how-ului.

Regiunea de Dezvoltare Nord reprezintă 29,6% din suprafața totală a Republicii Moldova și are o
populație de 974.558 de persoane (2021), această cifră încadrându-se în sistemul statistic european
NUTS 2.
Comparativ cu alte regiuni din Republica Moldova, Regiunea de Dezvoltare Nord are o serie de avantaje
pentru dezvoltarea și atragerea investițiilor străine: așezarea geografică favorabilă pentru cooperarea
transfrontalieră, puncte de control vamal internaționale cu Ucraina (auto și feroviare) și România (auto),
condiții agro-climatice favorabile pentru dezvoltarea agriculturii, potențial industrial relativ diversificat,
infrastructura transportului diversificată și ramificată (rețea densă de drumuri, căi ferate, aeroporturi),
resurse acvatice, balneo-turistice), potențial didactic de pregătire profesională și universitară.
Prezentul Portofoliu de proiecte investiționale a fost elaborat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord,
pentru a promova în rândul partenerilor de dezvoltare proiectele din RDN evaluate în cadrul Apelului
competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare
din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională.
Atragerea resurselor externe pentru implementarea proiectelor de infrastructură în regiune va contribui
esențial la dezvoltarea social-economică, la susținerea sectorului privat, precum și la creșterea calității
vieții populației.

Maria PRISACARI
Director ADR Nord
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Domeniul de intervenție: VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI

Titlul proiectului
REȚEAUA START-UP HUB:
LABORATOARE ANTREPRENORIALE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD
Localizare
mun. Soroca, r. Soroca, Republica Moldova
Obiectivul general
Creșterea și stimularea potențialului antreprenorial al RDN și revoluționarea culturii antreprenoriale în RDN.
Obiective specifice
• Dezvoltarea, valorificarea și promovarea a 6 instituții de suport în afaceri în RDN în perioada de
implementare a proiectului și în perioada de post-implementare;
• Dinamizarea cu circa 25% a culturii antreprenoriale în RDN: formarea unui mecanism de stimularea
noii generații de antreprenori – RLA, în termen de 30 luni de la semnarea contractului de finanțare.
* RLA – Rețea de laboratoare de afaceri, care are ca scop identificarea, instruirea și dezvoltarea ideilor
de afaceri din rândurile elevilor/tinerilor instituțiilor beneficiare.
• Dezvoltarea și consolidarea educației antreprenoriale în 3 colegii, 1 școală profesională și 1 liceu
teoretic din RDN, în perioada de implementare și în perioada de post-implementare a proiectului.
Valoarea totală
5.500.000 MDL
•
•
•
•
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Indicatori de rezultat
Investiții capitale – 3.990,114 mii lei care duc la condiții mai bune pentru rezidenții IAS, inclusiv în
corespundere cu cerințele actuale de performanță energetică;
Investiții în active imobilizate corporale – 1.246,72 mii lei;
Minim 90% rata de ocupare a suprafețelor IAS;
20 rezidenți anuali ai IAS și RLA.

Domeniul de intervenție: VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI

Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA CENTRULUI EXPOZIȚIONAL NORD-EXPO
Localizare
mun. Bălți, str. Aerodromului 1
Obiectivul general
Valorificarea mai plenară a infrastructurii de afaceri din RDN în vederea promovării exportului de mărfuri
și servicii ale companiilor autohtone și identificării de către companiile internaționale a oportunităților
investiționale în Republica Moldova, prin construcția primului centru expozițional în mun. Bălți.
Obiective specifice
Construcția unui pavilion expozițional multifuncțional cu 2 centre pentru conferințe/congrese și o
infrastructură modernă, adaptate necesităților domeniului public și privat din RDN, în vederea:
• impulsionării creării locurilor noi de muncă;
• atragerii investițiilor;
• sporirii cifrei de afaceri a agenților economici din RDN, prin intermediul evenimentelor organizate în
cadrul pavilionului expozițional multifuncțional.
Valoarea totală
24.773.268 MDL

•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
Valoarea investițiilor capitale ca rezultat al activității Centrului;
Numărul locurilor de muncă nou-create;
Valoarea vânzărilor agenților economici;
Numărul evenimente organizate – min. 12 evenimente pe an (expoziții, târguri, congrese, instruiri);
Numărul contractelor încheiate între agenții economici ca rezultat al activității Centrului expozițional.
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Domeniul de intervenție: VALORIFICAREA INFRASTRUCTURILOR DE AFACERI

Titlul proiectului
ÎMBUNĂTĂȚIREA MEDIULUI DE AFACERI DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD
PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII POST-RECOLTARE PENTRU SECTORUL
AGROALIMENTAR
Localizare
Raionul Râșcani, orașul Râșcani
Obiectivul general
Dezvoltarea infrastructurii post-recoltare pentru sectorul agroalimentar din RDN.
Obiective specifice
• Construcția halei de prestare a serviciilor de sortare, calibrare, ambalare și producere a lăzilor din
carton și conectarea la infrastructura de utilități;
• Asamblarea liniei de sortare-calibrare și a liniei de producere a lăzilor din carton, cu scopul optimizării
costurilor de logistică suportate de producătorii de legume și fructe din RDN;
• Promovarea produsului pentru sporirea competitivității fructelor autohtone pe piața internă și facilitarea
accesării piețelor internaționale.
Valoarea totală
22.780.901 MDL
Indicatori de rezultat
• Valoarea investițiilor atrase anual după implementare proiectului;
• Până la 100 de beneficiari de servicii prestate timp de până la 6 ani;
• Până la 50 de locuitori de muncă create în decurs de 5 ani.
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Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
AMENAJAREA TRASEULUI ECOTURISTIC „ZAMCA”
Localizare
satul Pererîta, raionul Briceni
Obiectivul general
Diversificarea și îmbunătățirea serviciilor turistice din zona peisagistică naturală „Zamca”, contribuind la
creșterea atractivității turistice a RDN.
Obiective specifice
• Îmbunătățirea căilor de acces către obiectivele turistice existente în Zona peisagistică naturală
„Zamca” și s. Pererîta;
• Crearea infrastructurii turistice de cazare și agrement în Zona peisagistică naturală „Zamca”;
• Creșterea gradului de informare a turiștilor și promovarea produselor turistice din regiune.
Valoarea totală
16.243.840 MDL
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
Acces asigurat spre zona turistică „Zamca” și spre obiectivele turistice existente;
Condiții adecvate pentru turism și agrement create în zona turistică;
Condiții adecvate pentru cazare create;
Servicii de calitate în domeniul turismului create;
Cetățeni informați despre serviciile prestate în zona turistică
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Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA
MUZEULUI DE ISTORIE ȘI ETNOGRAFIE DIN MUN. BĂLȚI
Localizare
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 82
Obiectivul general
Până în 2023, dezvoltarea potențialului turistic și valorificarea patrimoniului cultural în RDN prin reabilitarea,
modernizarea, dotarea și promovarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun. Bălți.
Obiective specifice
• Pe parcursul a 36 luni, îmbunătățirea infrastructurii turistice în RDN prin realizarea lucrărilor de
restaurare, conservare, amenajare peisagistică și dotarea Muzeului de Istorie și Etnografie din mun.
Bălți;
• Până în anul 2023, crearea unui Centru Regional de Informare Turistică în cadrul Muzeului de Istorie
și Etnografie din mun. Bălți;
• Creșterea cu 10%, într-o perioadă de 3 ani după încheierea proiectului, a numărului de turiști în RDN.
Valoarea totală
10.000.000,00 MDL
Indicatori de rezultat
• 1 obiectiv turistic amenajat.
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Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORICO-CULTURAL AL REGIUNII
DE DEZVOLTARE NORD PRIN REABILITAREA MUZEULUI DE ISTORIE
ȘI ETNOGRAFIE DIN MUN. SOROCA
Localizare
mun. Soroca, Republica Moldova
Obiectivul general
Valorificarea și protejarea potențialului istoric cultural și turistic în RDN.
Obiective specifice
• Reabilitarea, conservarea și modernizarea infrastructurii conexe a Muzeului de Istorie și Etnografie
din mun. Soroca;
• Promovarea patrimoniului istorico-cultural din RDN.
Valoarea totală
11.994.900,40 MDL
Indicatori de rezultat
• Obiectiv turistic reabilitat și amenajat;
• Obiectiv inclus în circuite turistice;
• Traseu turistic conectat la rețeaua regională.
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Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
FACILITAREA ACCESULUI CĂTRE OBIECTIVELE TURISTICE
DE IMPORTANȚĂ REGIONALĂ/NAȚIONALĂ DIN RAIONUL GLODENI „STÂNCA MARE”
ȘI „CHEILE BUTEȘTI” ȘI AMENAJAREA DESTINAȚIILOR TURISTICE
Localizare
Raionul Glodeni, satele Camenca, Cobani, Butești, Molești, Brânzeni
Obiectivul general
Sporirea semnificativă a serviciilor de turism prin amenajarea obiectivului turistic de importanță națională
din raionul Glodeni.
Obiective specifice
• Sporirea atractivității turistice prin amenajarea obiectivelor turistice „Stânca Mare” și „Cheile Butești”.
• Facilitarea accesului către obiectivele turistice „Stânca Mare” și „Cheile Butești” prin reabilitarea și
amenajarea a 5 km de drum;
• Sporirea gradului de informare a turiștilor și promovarea obiectivelor turistice din regiune.
Valoarea totală
19.997.436 MDL
•
•
•
•
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Indicatori de rezultat
Acces asigurat spre zonele turistice „Stânca Mare” și „Cheile Butești”;
Condiții adecvate pentru turism și agrement create în zona turistică;
Servicii de calitate în domeniul turismului create;
Cetățeni informați despre serviciile prestate în zona turistică.

Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
ÎMBUNĂTĂȚIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE DIN REGIUNEA DE NORD
A REPUBLICII MOLDOVA, PRIN REABILITAREA CONACELOR DIN RAIONUL DROCHIA
Localizare
Raionul Drochia
Obiectivul general
Îmbunătățirea atractivității turistice prin crearea traseului turistic al conacelor: Demianovici din s. Miciurin;
Hasnaș din s. Sofia; Russo din s. Măcăreuca, comuna Cotova, și Ohanowicz din s. Mîndîc, raionul Drochia.
•
•
•
•

Obiective specifice
Reabilitarea și restaurarea infrastructurii din traseul „Conacele din raionul Drochia”.
Crearea și amenajarea zonelor de agrement pentru potențialii turiști, prin restaurarea și modernizarea
parcului Monumentul de arhitectură peisajeră „Poienița Însorită” din s. Miciurin, r. Drochia.
Promovarea valorilor tradiționale, revitalizarea și valorificarea patrimoniului cultural-istoric prin
organizarea evenimentelor cultural- turistice.
Crearea și amenajarea centrului de meșteșugărit tradițional moldovenesc (lucrul în lut și cu lemnul).

Valoarea totală
19.922.886 MDL
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
80 mii locuitori ai raionului Drochia vor avea acces la serviciile create;
13 localități incluse în traseu;
1500 turiștii care vizitează anual regiunea;
5000 persoane din RDN;
Circa 100 de producători autohtoni ai localităților partenere care pot realiza turiștilor producția lor;
Circa 75 de locuitori ai localităților partenere care sunt implicați în primirea și deservirea turiștilor;
Structuri de cazare create și amenajate cu 200 de locuri, pentru perioada de vară, și 70 de locuri
pentru perioada de iarnă accesibile beneficiarilor.
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Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
REABILITAREA MONUMENTULUI ISTORIC-ARHITECTURAL CONACUL CAZIMIR
DIN SATUL CERNOLEUCA, RAIONUL DONDUȘENI
Localizare
Satul Cernoleuca, raionul Dondușeni
Obiectivul general
Valorificarea potențialului patrimonial și cultural din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Obiective specifice
• Reabilitarea monumentului istoric-arhitectural Conacul Cazimir;
• Creșterea numărului de turiști naționali și internaționali cu 50%;
• Promovarea moștenirii arhitecturale din Regiunea de Dezvoltare Nord.
Valoarea totală
20.000.000 MDL
•
•
•
•
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Indicatori de rezultat
1 Obiectiv turistic regional (Conacul Cazimir) deschis pentru vizitatori;
Circa 1000 de turiști atrași;
20 persoane cu capacități consolidate în domeniul gestionării patrimoniului cultural/arhitectural și
managementul turismului, persoane;
Gradul de satisfacere a populației la serviciile culturale nou lansate.

Domeniul de intervenție: SPORIREA ATRACTIVITĂȚII TURISTICE

Titlul proiectului
REABILITAREA ANSAMBLULUI ARHITECTURAL-PEISAJER „VILA CU PARC MÂNDÂC”
Localizare
Satul Mândâc, raionul Drochia
Obiectivul general
Sporirea potențialului turistic din Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și valorificarea ansamblului
arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc” din s. Mândâc, r-l Drochia.
Obiective specifice
• Revitalizarea și restaurarea ansamblului arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc” din s. Mândâc,
r-l Drochia;
• Sporirea accesului către obiectivul turistic ansamblul arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc”;
• Promovarea turismului cultural-regional prin valorificarea patrimoniului istoric, cultural și natural al
ansamblului arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc” din s. Mândâc, r-l Drochia.
Valoarea totală
20.000.000 MDL
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
1 Patrimoniu cultural-istoric al ansamblului arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc” valorificat;
Accesul vizitatorilor către obiectele de infrastructură restaurate ale ansamblului arhitectural-peisajer
„Vila cu parc Mândâc” îmbunătățit;
Atractivitate turistică sporită în Regiunea de Dezvoltare Nord;
Turiști/vizitatori informați despre potențialul ansamblului arhitectural-peisajer „Vila cu parc Mândâc”,
inclus în traseul turistic ”Drumul conacelor”.

13
13

Domeniul de intervenție: REVITALIZARE URBANĂ
ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
PĂSTRĂM TRECUTUL PENTRU VIITOR – REABILITAREA PATRIMONIULUI ISTORIC
AL ORAȘULUI OCNIȚA PENTRU GENERAȚIILE VIITOARE
Localizare
or. Ocnița
Obiectivul general
Renovarea și valorificarea patrimoniului istoric al orașului Ocnița pentru generațiile viitoare.
Obiective specifice
• Renovarea infrastructurii urbane (1 clădire, 2 străzi, 1 parc) conform proiectului inițial de construcție;
• Crearea condițiilor de odihnă și agrement în parcul orășenesc pentru cetățeni cu menținerea stilului
arhitectural din perioada de construire inițială.
Valoarea totală
5.339.274 MDL
Indicatori de rezultat
• Infrastructura arhitecturală a zonei istorice reabilitată, în corespundere cu Planul de Revitalizare
Urbană al or. Ocnița;
• Circa 7000 cetățeni cu acces asigurat la zona de recreere și odihnă.
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Domeniul de intervenție: REVITALIZARE URBANĂ
ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE ȘI INSTITUȚIILOR EDUCAȚIONALE
ÎN ZONA DE REVITALIZARE DIN MUN. BĂLȚI
Localizare
mun. Bălți,
Obiectivul general
Modernizarea infrastructurii spațiilor publice și instituțiilor educaționale în zona de revitalizare din mun. Bălți
prin realizarea măsurilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, eficiență energetică, reabilitare și amenajare.
Obiective specifice
• Pe parcursul a 36 luni, îmbunătățirea infrastructurii rutiere în zona de revitalizare prin reabilitarea
accesului rutier către instituțiile educaționale și sociale și amenajarea curților blocurilor de locuințe;
• Pe parcursul a 36 luni, îmbunătățirea mediului educațional în zona de revitalizare prin realizarea
măsurilor de eficiență energetică, reabilitare și amenajare a Gimnaziului nr. 6 din mun. Bălți;
• Asigurarea coeziunii sociale și dezvoltării comunitare prin promovarea parteneriatelor durabile între
Școală, Familie și Comunitate.
Valoarea totală
20.000.000,00 MDL
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
17.800 de locuitori ai zonei degradate/zonei de revitalizare din mun. Bălți;
50.000 de locuitori ai zonelor adiacente zonei degradate/zonei de revitalizare din mun. Bălți;
210 de agenți economici din zona degradată/zona de revitalizare;
6 instituții publice din zona degradată/zona de revitalizare.
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Domeniul de intervenție: REVITALIZARE URBANĂ
ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
NOI OPORTUNITĂȚI EDUCAȚIONALE PENTRU COPII DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ DIN
CARTIERUL „DEALUL ROMILOR”, MUN. SOROCA
Localizare
mun. Soroca. Zona de Revitalizare „Dealul Romilor”
Obiectivul general
Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice axată pe satisfacerea necesităților
locuitorilor Zonei de Revitalizare „Dealul Romilor” printr-un proces activ de participare și implicare a
membrilor comunității.
Obiective specifice
• Îmbunătățirea serviciilor educaționale în zona de revitalizare prin realizarea lucrărilor de reconstrucție
a clădirii Instituției de Educație Timpurie nr. 4 din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca;
• Încadrarea a cca 180 copii din zona de revitalizare în sistemul de învățământ preșcolar și crearea a 50
locuri de muncă pentru populația din mun. Soroca;
• Crearea condițiilor pentru interacțiunea socială a membrilor comunității.
Valoarea totală
8.955.600 MDL
•
•
•

•
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Indicatori de rezultat
Amenajate spații publice incluzive pentru circa 10.000 locuitori din partea de deal a mun. Soroca,
inclusiv zona de revitalizare urbană;
Reconstruită Instituția de Educație Timpurie din Zona de revitalizare „Dealul Romilor”, mun. Soroca,
conform standardelor europene;
Create 180 locuri pentru copiii de vârstă preșcolară neîncadrați în procesul educațional, inclusiv
de etnie romă, și 50 locuri de muncă pentru membrii comunității în calitate de personal angajat în
Instituția de Educație Timpurie nr. 4 din mun. Soroca;
Create condițiile pentru interacțiunea socială a membrilor comunității.

Domeniul de intervenție: REVITALIZARE URBANĂ
ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
SÂNGEREI – ORAȘUL INCLUZIUNII TERITORIALE
Localizare
Orașul Sângerei, zona de revitalizare.
Obiectivul general
Modernizarea orașului Sângerei prin realizarea coeziunii teritoriale și dezvoltarea infrastructurii publice.
Obiective specifice
• Asigurarea incluziunii teritoriale a orașului Sângerei prin amenajarea infrastructurii pe o suprafață de
20% a localității, conform Programului de Revitalizare Urbană, pe parcursul a 24 luni;
• Sporirea nivelului de responsabilitate socială și activism civic în rândul a 30% din locuitorilor zonei de
Revitaliza a orașului Sângerei prin implicarea acestora în activitățile de revitalizare a regiunii, până la
finele anului 2022.
Valoarea totală
15.726.987 MDL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
minim 5 activități de voluntariat realizate;
minim 250 de persoane implicate în activități
de voluntariat;
un comitete creat și consolidat;
minim 15 membri ai comitetului;
minim 3 activități de capacitare a comitetului
realizate;
minim 50 persoane implicate în activități de
monitorizare;
4.691 mp de pavaj montat;
curți ale blocurilor amenajate;
seturi masă cu scaun instalate;
terenuri de joacă amenajate

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

24 elemente de joacă instalate;
2 terenuri de sport construite;
13 elemente de fitness instalate;
5 platforme de colectarea deșeurilor create;
20 tomberoane amplasate;
4 stații amenajate;
32 bănci instalate;
32 urne amplasate;
1 centru educațional „after school” renovat;
855 mp de acoperiș renovat;
286 mp de spațiu amenajat;
4.225 mp de căi de acces renovate;
1 scuar amenajat.
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Domeniul de intervenție: REVITALIZARE URBANĂ
ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPAȚIILOR PUBLICE
Titlul proiectului
CREAREA COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL SPORTIV ÎN MUN. EDINEȚ
Localizare
municipiul Edineț
Obiectivul general
Impulsionarea dezvoltării activităților sportive în RDN prin crearea condițiilor optime de funcționare a
Complexului Multifuncțional Sportiv cu bazin de înot în mun. Edineț.
Obiective specifice
• Îmbunătățirea infrastructurii regionale pentru dezvoltarea sportului prin construcţia Complexului
Multifuncțional Sportiv in mun.Edineț timp de 22 luni pentru 10;
• Punerea în valoare a patrimoniului sportiv în regiune prin organizarea diverselor activități sportive
pentru promovarea imaginii Regiunii de Dezvoltare Nord, drept regiune favorabilă pentru practicarea
şi dezvoltarea sportului ca mod sănătos de viață.
Valoarea totală
20.000.000 MDL
Indicatori de rezultat
• Infrastructura sportivă dezvoltată în RDN, necesară pentru a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea
sportului și a unui mod sănătos de viață pentru cel puțin 10.000 de locuitorii ai mun. Edineț;
• Relații de colaborare între localitățile din RDN intensificate datorită participării la turneele regionale și
republicane sportive.
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Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
APĂ – NECESITATE PRIMORDIALĂ PENTRU O VIAȚĂ CALITATIVĂ
ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD
Localizare
Raionul Soroca: s. Volovița, IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău,
s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău.
Obiectivul general
Aprovizionarea cu apă potabilă calitativă a locuitorilor din 6 localități din raionul Soroca , IP Tabăra de
odihnă „La Dumbravă”, cu conectarea la apeductul regional Soroca-Bălți.
Obiective specifice
• Crearea, extinderea, dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă pentru localitățile Volovița, s.
Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău, r. Soroca, și
IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă”;
• Asigurarea accesului la apă potabilă pentru 20.236 persoane din 6 localități rurale și 1.500 copii de la
IP Tabăra de odihnă „La Dumbravă” (copii din RDN, România, Ucraina).
Valoarea totală
33.279.780 MDL
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
Apeduct magistral construit;
Infrastructură pentru prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și sanitație îmbunătățită prin
extinderea aducției de la apeductul Soroca-Bălți către 7 localități;
Construcția a 30.514 m de rețea de apeduct către localitățile: s. Volovița, IP Tabără de odihnă „La
Dumbravă”, s. Alexandru cel Bun, s. Vasilcău, s. Racovăț, s. Slobozia-Cremene, s. Slobozia-Vărăncău;
Accesul a 20.236 de locuitori la apă potabilă de calitate;
Consolidată cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor
de AAS (4 APL-uri – 6 localități – din r. Soroca și IP Tabără de odihnă „La Dumbravă” semnează un
Acord de cooperare în domeniul AAS;
Contract de delegare a serviciului AAS de către APL către operatorul regional este semnat).
APL-urile beneficiare și ÎM „Parvolina” sunt capabile să gestioneze în mod eficient
serviciile îmbunătățite de AAS.
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Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE TRATARE A APEI ȘI EXTINDEREA SISTEMULUI DE CANALIZARE
ÎN ORAȘELE EDINEȚ ȘI CUPCINI
Localizare
Raionul Edineț, or. Edineț, or. Cupcini
Obiectivul general
Dezvoltarea și implementarea unei soluții pe termen lung a problemelor de mediu
și sociale asociate
cu aprovizionarea durabilă cu apă potabilă sigură și extinderea sistemului de canalizare. Consolidarea
capacităților autorităților în dezvoltarea și susținerea prestatorilor de servicii regionali pentru gestionarea
eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.
Obiective specifice
• Consolidarea sistemelor de bază ale infrastructurii de apă în zonele urbane;
• Dezvoltarea și implementarea unui sistem eficient de gestionare a alimentării cu apă la nivel local
pentru a optimiza și raționaliza extracția și utilizarea apei și pentru a promova o abordare comună
către o gestionare regională durabilă a apei;
• Prevenirea poluării surselor acvatice și încurajarea părților interesate către gestionarea unei sursei
comune de apă.
Valoarea totală
45.041.222 MDL
•
•
•
•
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Indicatori de rezultat
Implementarea cerințelor UE în ceea ce privește calitatea apei potabile;
Îmbunătățirea condițiilor de mediu și reducerea surselor de poluare;
Capacitatea consolidată a entităților locale de gestionare a apei în gestionarea comună a infrastructurii
de apă;
Experiență partajată și conștientizare în rândul publicului larg cu privire la abordarea comună a
gestionării durabile a resurselor acvatice.

Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
SISTEME DE SANITAȚIE MODERNE PENTRU CETĂȚENII RAIONULUI GLODENI
Localizare
or. Glodeni, satele Hâjdieni, Dușmani, Danu (raionul Glodeni)
Obiectivul general
Asigurarea epurării apelor reziduale din or. Glodeni și localitățile adiacente și sporirea accesului la rețelele
de sanitație a locuitorilor.
Obiective specifice
• Îmbunătățirea infrastructurii serviciului centralizat de canalizare și epurare a apelor menajere prin
crearea și reabilitarea obiectivelor de sanitație: stație de epurare, stație de pompare a apelor reziduale,
rețea de canalizare;
• Sporirea capacităților în gestionarea serviciului de sanitație a ÎM „Servicii Comunale Glodeni” și a APL
or. Glodeni;
• Creșterea nivelului de informare și conștientizare a 19.000 persoane privind modul de gestionare și
deversare a apelor menajere și impactul asupra mediului ambiant.
Valoarea totală
18.308.375 MDL
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
Locuitori ai 4 localități din r. Glodeni cu acces la servicii de sanitație de calitate;
ÎM „Servicii Comunale Glodeni” capabilă să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de
sanitație (canalizare și epurarea apelor menajere);
Administrația publică locală din or. Glodeni capacitată avansat în gestionarea serviciilor de sanitație
și abordarea problemelor de mediu;
Cetățenii din localitățile raioanelor situate în albia râului Prut vor dispune de un mediu ambiant mai
curat și sănătos.

21
21

Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
APĂ PENTRU VIAȚĂ ÎN REGIUNEA DE NORD: RAIOANELE FLOREȘTI ȘI SOROCA 2
Localizare
Raioanele Florești și Soroca: satele Căinarii Vechi și Vărăncău (r. Soroca), satele Trifănești, Alexandrovca,
Sevirova, Ivanovca, Iliciovca, Frumușica, Izvoare (r. Florești).
Obiectivul general
Locuitorii, instituțiile publice și agenții economici din 9 localități din raioanele Florești și Soroca vor avea
acces la infrastructura extinsă și serviciul public regional de AAS, pentru atragerea investițiilor în Regiunea
de Nord și creșterea calității vieții.
Obiective specifice
• Informarea, consultarea și implicarea a circa 10.100 de persoane în planificarea integrată, achiziționarea
și monitorizarea calității lucrărilor de infrastructură de AAS extinsă în 9 localități din Regiunea de Nord,
ca premisă tehnică de accesare a serviciului public, în următoarele 36 de luni;
• Serviciu public regional, durabil și sustenabil de AAS instituit și contractat de circa 10.100 locuitori,
42 instituții publice, 68 agenți economici din 9 localități din raioanele Florești și Soroca, în următoarele
36 de luni.
Valoarea totală
49.045.275 MDL
•
•
•
•
•
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Indicatori de rezultat
9 localități care vor avea acces la sistemul de AAS extins (valoarea inițială – 0, țintă – 9);
10.100 de persoane (80% din populația totală) care vor avea acces la sistemul de AAS
regional extins (valoarea inițială – 0, țintă – 10.100);
42 instituții publice care vor avea acces la sistemul de AAS regional extins (valoarea inițială – 0, țintă – 42);
68 de agenți economici care vor avea acces la sistemul de AAS regional extins (valoarea inițială – 0,
țintă – 68).

Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE EPURARE REGIONALĂ ȘI EXTINDEREA REȚELELOR DE
CANALIZARE ÎN OR. FLOREȘTI
Localizare
or. Florești, str. Eternității
Obiectivul general
Crearea condițiilor epurării apelor uzate în or. Florești și localitățile proxime, favorizând parcursul
regionalizării serviciului public de canalizare la nivel inter-comunitar;
Obiective specifice
• Construcția unei noi stații regionale de epurare în or. Florești, cu o capacitate de 1,5 mii m3/zi, pe
lângă stația de epurare existentă;
• Extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești cu 6,750 km;
• Regionalizarea serviciului public de canalizare în 7 localități proxime or. Florești.
Valoarea totală
37.315.300 MDL
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
Stație de epurare a apelor uzate cu capacitatea 1,5 mii m3/zi construită și dată în exploatare;
Acces îmbunătățit la servicii de canalizare si epurare a circa 4.295 de gospodării și 118 de agenți
economici;
Aproximativ 6.750 km de rețele de canalizare extinse în orașul Florești și circa 400 gospodării și 12
agenți economici conectați la rețelele de canalizare;
Nivel redus cu 20% de poluare a solului, calității apelor subterane și celor de suprafață îmbunătățită
(râul Răut);
Circa 50% din numărul populației or. Florești și Ghindești vor fi informați privind importanța serviciilor
publice de canalizare și epurare a apelor uzate ca beneficiu pentru sănătate și protecție a mediului
înconjurător;
Încă 7 localități rurale cu acces la sistemul de canalizare construit;
Reducerea numărului de îmbolnăviri în rândul populației cu 10%.
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Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
COOPERARE INTERCOMUNITARĂ A OR. SÂNGEREI, S. BILICENII VECHI, COPĂCENI,
PENTRU SERVICII DE SANITAȚIE (ETAPA II)
Localizare
orașul Sângerei, satul Bilicenii Vechi, raionul Sângerei
Obiectivul general
Servicii intracomunitare de sanitație pentru 58.550 de locuitori din raionul Sângerei (or. Sângerei, s.
Bilicenii Vechi, 21 de sate și comune deservite cu servicii auto de sanitație).
Obiective specifice
• Modernizarea sistemului de canalizare din Sângerei prin construcția casei operatorilor pe parcursul a
18 luni și darea în exploatare a serviciului;
• Construcția sistemului de canalizare comunitar în s. Bilicenii Vechi și a branșamentului cu lungimea
de 27 km (6 km sub presiune) spre or. Sângerei.
Valoarea totală
77.195.811 MDL
Indicatori de rezultat
• 1 serviciu inter-comunitar de canalizare și epurare pentru or. Sângerei, s. Bilicenii Vechi creat;
• Serviciu inter-comunitar de sanitație pregătit să purceadă la etapa III de realizare.
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Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
EXTINDEREA APEDUCTULUI MAGISTRAL PENTRU 8 COMUNE, R. SÂNGEREI,
DIN CONDUCTA SOROCA-BĂLȚI-SÂNGEREI
Localizare
Raionul Sângerei
Obiectivul general
Aprovizionarea cu apă potabilă a populației din raionul Sângerei și sporirea calității vieții prin construcția
apeductului centralizat.
Obiective specifice
• Extinderea construcției apeductului magistral cu o lungime de 20.216 m (Bălți-Sângerei), Etapa I,
către localitățile s. Rădoaia, s. Izvoare, s. Drăgănești, s. Cotiujenii Mici și, Etapa II, cu o lungime de
22.127 m în or. Sângerei, s. Grigorăuca, s. Copăceni, s. Prepelița. Populație: 28.632 de persoane;
• Dezvoltarea capacităților instituționale și manageriale a întreprinderii IndemetalCongaz, precum și
modificarea formei organizatorico-juridică din ÎM în SRL.
Valoarea totală
55.180.494 MDL
•
•
•
•
•

Indicatori de rezultat
42.343 m rețele de apeduct construite;
1 stație de pompare a apei construită;
36.649 de locuitori cu acces îmbunătățit la serviciu de alimentare cu apă potabilă de calitate;
8.017 de potențiali consumători;
27 de localități rurale cu acces la sursa de apă potabilă sigură.

25
25

Domeniul de intervenție: APROVIZIONARE CU APĂ ȘI SANITAȚIE

Titlul proiectului
APROVIZIONAREA CU APĂ DIN RÂUL NISTRU PENTRU 33 LOCALITĂȚI
DIN RAIOANELE DONDUȘENI, SOROCA ȘI OCNIȚA
Localizare
20 localități din r-l Dondușeni, 14 localități, r-l Soroca, 3 localități din r-l Ocnița.
Obiectivul general
Îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din raioanele Dondușeni, Soroca și Ocnița prin crearea
infrastructurii regionale cu acces la sursa de apă sigură și de calitate (Etapa I).
Obiective specifice
• Crearea condițiilor de infrastructură pentru accesul la servicii de alimentare cu apă de calitate pentru
locuitorii din 33 de localități, din raioanele Dondușeni, Ocnița și Soroca.
• Organizarea și dezvoltarea capacităților prestatorului regional de gestionare a serviciilor de alimentare
cu apă pentru raioanele Dondușeni, Soroca și Ocnița;
• Conștientizare și implicare civică sporită a APL și a populației în vederea asigurării accesului echitabil
la servicii.
Valoarea totală
Aproximativ 50 mln MDL
Indicatori de rezultat
• 33 localități din 3 raioane din RDN cu potențial de acces la surse de apă;
• Capacități / servicii dezvoltate a prestatorului regional de servicii de alimentare cu apă;
• Cetățeni informați și APL implicate în vederea asigurării accesului echitabil la servicii de apă.
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