
Prezentarea proiectelor de servicii 
publice locale din Regiunea de 
Dezvoltare Nord, finanțate de 
Uniunea Europeană

Faza de proiectare



Implemented by

Domenii de intervenție în Regiunea de Dezvoltare Nord

Alimentare cu apă și 
canalizare – 4 proiecte 

Eficiența energetică în 
clădirile publice – 2 proiecte 



Implemented by

Valoarea proectelor finanțate din fondurile UE în RDN în perioada 2017 
– 2019 (etapa de proiectare):

• 4 proiecte în 
domeniul ACC

17 565 662 

MDL

• 2 proiecte în 
domeniul EECP

923 471, 00 

MDL



Implemented by

Obiectiv:
• Eficiența energetică a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămânzeni, r-nul 

Sângerei este îmbunătățită.
Costul total al serviciilor de proiectare: 547 184, 23 MDL
Contribuția UE: 532 783, 23 MDL
Contribuția beneficiarului CR Sîngerei: 14 401,00 MDL

Indicatori planificați:
• 32 de angajați și 317 elevi beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
• Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 552 MWh și emisiile 

anuale normate de CO2 reduse cu 118 tone;
• Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:

termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, Iluminatul exterior, 
instalații electrice, Instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele cu 
disabilități, modernizarea bucătăriei, etc.

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” 
din satul Flămânzeni, raionul Sângerei”



Implemented by

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu” 
din satul Flămânzeni, r-nul Sângerei”



Implemented by

Obiectiv:
• Eficiența energetică a Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din mun. Bălți este 

îmbunătățită.
Costul total al serviciilor de proiectare: 417 288,00 MDL
Contribuția UE: 417 288,00 MDL

Indicatori planificați:
• 80 angajați și 763 elevi beneficiază de condiții mai bune de muncă și studii;
• Consumul anual normat de energie în instituție redus cu 547 MWh și emisiile 

anuale normate de CO2 reduse cu 125 tone;
• Clădire renovată și eficientă energetic ca urmare a 15 măsuri investiționale:
termoizolarea anvelopei clădirii, asigurarea cu energie regenerabilă, Iluminatul 
exterior, instalații electrice, Instalații sanitare, asigurarea accesului pentru persoanele 
cu disabilități, modernizarea bucătăriei, etc.

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” din municipiul Bălți”



Implemented by

PROIECT: „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Dimitrie 
Cantemir” din municipiul Bălți”



Implemented by

Obiectiv:

• Locuitorii orașului Fălești au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Costul total al serviciilor de proiectare: 1 073 560,00 MDL
Contribuția UE: 1 073 560,00 MDL

Indicatori planificați:

• Peste 15 172 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;
• Asigurarea conectării populației la sistemul de alimentare cu apă prin extinderea și 

reabilitarea a 18.394,0 m de conducte de apă (rețele de distribuție și aducțiune);
• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;
• Prestatorul de servicii de apă din or. Fălești capabil să gestioneze eficient serviciul 

îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat.

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Fălești”



Implemented by

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Fălești”



Implemented by

Obiectiv:

• Locuitorii orașului Edineț au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Costul total al serviciilor de proiectare: 3 867 780 MDL
Contribuția UE: 3 687 780 MDL
Contribuția beneficiarului: 180 000 MDL

Indicatori planificați:

• Peste 18 289 locuitori conectați la sistemul îmbunătățit de alimentare cu apă;
• Asigurarea conectării  populației la sistemul de alimentare cu apă prin extinderea și 

reabilitarea a 33.982,0 m de conducte de apă (rețele de distribuție și aducțiune);
• Regionalizarea  serviciilor de alimentare cu apă în această regiune;
• Prestatorul de servicii de apă din or. Edineț capabil să gestioneze eficient serviciul 

îmbunătățit în baza Planului de Afaceri elaborat.

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Edineț”



Implemented by

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Edineț”



Implemented by

Obiectiv:
• Locuitorii orașului Drochia au acces la servicii de apă îmbunătățite.

Costul total al serviciilor de proiectare: 2 874 322,0 MDL
Contribuția UE: 2 874 322,0 MDL

Indicatori planificați:

• Reabilitarea a 5 sonde;
• Construcția stației de pompare de tip container;
• Reabilitarea conductei pînă la stația de pompare a apei;
• Reabilitarea aducțiunii apei potabile; 
• reabilitarea clădirii stației de pompare;  
• reabilitarea a șase 6 rezervoare de apă existente.

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Drochia”



Implemented by

PROIECT: „Îmbunătățirea servicilor de alimentare cu apă în orașul 
Drochia”



Implemented by

Obiectiv:
• Locuitorii satelor Păscăuți, Dămășcani, Proscureni au acces la servicii de alimentare cu apă și  locuitorii 

satelor Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți au acces la servicii de sanitație îmbunătățite.

Costul total al serviciilor de proiectare: 9 750 000 MDL
Contribuția UE: 9 250 000 MDL
Contribuția beneficiarului: 500 000 MDL

Indicatori planificați:
• Construcția unui sistem de captare a apei brute din râul Prut, construcția unei stații de tratare 

și a unei stații de pompare;
• Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Păscăuți cu lungimea de 11.186 m;
• Construcția rețelelor de alimentare cu apă în satul Damașcani cu lungimea de 5.700 m;
• Construcția rețelelor de canalizare în comuna Gălășeni cu lungimea de 28.743 m;
• Construcția rețelelor de canalizare în satul Hiliuți cu lungimea de 30.221 m.

PROIECT: „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în 
localitățile Păscăuți, Dămășcani și Proscureni și serviciilor de canalizare 

în localitățile Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, r-nul Râșcani”



Implemented by

PROIECT: „Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în 
localitățile Păscăuți, Dămășcani și Proscureni și serviciilor de canalizare 

în localitățile Gălășeni, Mălăiești și Hiliuți, r-nul Râșcani”



Implemented by

Vă mulțumim pentru 
atenție!

Raport pregătit de 

Constantin 

BÂNDIU,

Director interimar ADR Nord

Cele șase proiecte din Regiunea de Dezvoltare Nord 

sunt finanțate de Uniunea Europeană în cooperare 

cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova”, care este implementat de GIZ 

Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de 

Ministerul German pentru Cooperare Economică şi 

Dezvoltare (BMZ), Guvernul Suediei, Guvernul 

României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 
Cooperare (SDC).


