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Proiect capitol ”alimentare cu apă și 

canalizare” din cadrul 

Strategiei de dezvoltare socio-economică 

a raionului Fălești

Implementat de

În cooperare cuProiect co-finanțat de

Modernizarea serviciilor publice locale 

în Republica Moldova
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• Strategia de alimentare cu apă și sanitație 2014 - 2028

• Strategia de mediu 2014 - 2023

• Strategia de dezvoltare regională Nord 2016 - 2020

• Program regional sectorial apă-canalizare RDN 2014
*****

• Studiul de Fezabilitate pentru proiectul 

“Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în

raionul Fălești (orașul Fălești, satul Făleștii Noi și satul

Călugăr)” (GIZ)

Cadrul Național și Regional

Implementat de
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ANALIZA DIAGNOSTIC a

situației existente în domeniul

”alimentare cu apă și canalizare” 

a raionului Fălești

Implementat de

În cooperare cuProiect co-finanțat de
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Distribuire populație APL, locuitori
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Harta acoperirii raionului cu servicii AAC



Page 6

Total

Dintre care:

Cu acces la servicii 

centralizate de apă  

Fără acces la servicii  

centralizate de apă

Localități 76 31 40,8% 45 59,2%

Gospodării casnice

locuibile, dintre

care:
32868 14729 44,8% 18139 55,2%

în orașe 6340 6016 94,9% 324 5,1%

rurale 26528 8713 32,8% 17815 67,2%

dintre care în

comune
17021 5699 33,5% 11322 66,5%

Populație 89320 35166 39,4% 54154 60,6%

în orașe 18100 15208 84% 2892 16%

rurale 71220 19958 28,0% 51262 72,0%

dintre care în

comune
43649 12066 27,6% 31583 72,4%

Comparat cu Obiectivele 

Regiunii de Dezvoltare Nord: Ținta anului 2020: 47% din populație; În prezent: 39,4%;

Decalajul: 7,6%

Acces la apă
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Acces la apă (II)

Aprovizionarea

decentralizată

a apei

Cele 45 localități fără acces la servicii centralizate de

aprovizionare cu apă utilizează apă din 4781 fîntîni de mină şi din

izvoare, dintre care 97% din fântâni de mină sunt folosite ca sursă

de apă potabilă

Aprovizionarea

centralizată a

apei

Indicatori de

calitate GOST

pentru surse

În localitățile cu sistem centralizat de aprovizionare cu apă

utilizează apă din 4070 fântâni de mină şi din izvoare, dintre care

10,5% din fântâni de mină pot fi folosite ca sursă de apă potabilă

În cele 31 de localități cu sistem centralizat de aprovizionare cu

apă, au fost testate sursele de apă, dintre care:

2 localități sau 7%

ale surselor

corespund în

totalitate normelor

GOST

6 sau 20%

nu

corespund

la 1

indicator

12 sau 39% nu

corespund la 2

indicatori

10 sau 32% nu

corespund la 3

sau mai mulți

indicatori

Infrastructura

centralizată

20% ale rețelelor de alimentare cu apă și 64% ale rețelelor de

canalizare existente au depășit media de viață utilă pentru

categoria respectivă de infrastructură
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Acces la canalizare

Cu acces la colectarea 

/tratarea centralizată a 

apei uzate 

Fără acces la colectarea 

/tratarea centralizată a 

apei uzate 

Localități 76 1 1,3% 75 98,7%

Gospodării 

casnice locuibile, 

dintre care:

32868 3280 10% 29588 90%

în orașe 6340 3280 51,7% 3060 48,3%

rurale 26528 - - 26528 100% 

dintre care în

comune
17021 - - 17021 100%

Populație 89320 7544 8,4% 81776 91,6%

în orașe 18100 7544 41,7% 10556 58,3%

rurale 71220 - - 71220 100%

dintre care în

comune
43649 - - 43649 100%
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• 13 proiecte în desfășurare (8 aprovizionare cu apă, 

5 - canalizare);

• 6 proiecte - există documentație tehnică elaborată, 

APL sunt în căutare de surse de finanțare

Proiecte in domeniul AAC

Implementat de
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• 24 sisteme (22 întreprinderi municipale și 2 asociații 

obștești);

• Peste 25% din operatori - activează în pierdere

(tarifele nu acoperă costurile); 

• Dotarea cu tehnică și specialiști – insuficientă;

• 90% din APL susțin regionalizarea.

Management și organizare

Implementat de
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Propuneri privind gruparea anumitor localități 

pentru dezvoltarea infrastructurii AAC
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• Circa 59% din populația raionului nu are acces la 

servicii centralizate de apeduct;

• Sistemele livrează populației ”apă tehnică”, excepție 

două localități;

• Canalizarea este inexistentă în zona rurală, excepție 

5 localități (sistemul este în construcție);

• Aducțiunea regională solicită regionalizare, 

majoritatea APL susțin ideea.

Concluzii

Implementat de



Page 13

Recomandări de dezvoltare a 

sectorului apă-canalizare 

pentru 2018-2025.

Implementat de
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Viziunea 

Crearea unui sistem de alimentare cu apă, bazat pe

diferite surse de apă (de adâncime și de suprafață) și

de canalizare centralizat, care va acoperi teritoriul

raionului, bazat pe capacitatea de gestionare

durabilă a unui operator regional.

Termen mediu (2025): 

55% acoperire cu apeduct și 23% canalizare
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Obiective specifice

Obiectiv specific 1: Crearea operatorului unic regional de AAC prin

reorganizarea Î.M. „Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și

de Locuințe” Fălești și crearea S.A. ”Apă Canal Fălești”.

Obiectiv specific 2: Clusterizarea localităților raionului pe baza

cooperării APL de nivelul I în cadrul unui sistem comun de

management în AAC.

Obiectiv specific 3: Modernizarea și extinderea rețelelor de apeduct

în baza clusterelor formate, cu atingerea ratei de acces a populației

raionului Fălești la servicii de alimentare cu apă potabilă până la 55%

până în anul 2025

Obiectiv specific 4: Modernizarea și extinderea rețelelor de

canalizare în baza clusterelor formate, cu atingerea ratei de acces a

populației raionului Fălești la servicii de canalizare până la 23% până

în anul 2025
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Obiective specifice

OS 1: Crearea operatorului unic regional de AAC prin

reorganizarea reorganizarea Î.M. „Direcția de Producție a

Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Fălești și crearea

S.A. ”Apă Canal Fălești”.

• Evaluarea fondurilor fixe a ÎM ”Direcția de Producție a Gospodăriei

Comunale și de Locuințe” Fălești de către o companie ce deține licență de

evaluare, cu separarea lor în două grupe: după proprietate – domeniul

public și domeniul privat

• Avizarea tarifului la apă și canalizare de către ANRE pentru ”Direcția de

Producție a Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Fălești și aprobarea lui

de consiliul orășenesc

• Inițierea procedurii de creare a operatorului unic regional de AAC prin

reorganizarea Întreprinderii Municipale „Direcția de Producție a

Gospodăriei Comunale și de Locuințe” Fălești și crearea S.A. ”Apă Canal

Fălești”
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Obiectivul specific 1

• Înregistrarea S.A. ”Apă Canal Fălești”

• Deciziile consiliilor locale din raion (deținătoare de Î.M. prestatoare de

servicii AAC) de a deveni acționari în întreprinderea nouă cu cota de

participare în bani, de a lichida Î.M. cu activitate prestări servicii AAC

și/sau transmiterea bunurilor aferente serviciului în concesiune către S.A.

”Apă Canal Fălești”

• Decizia consiliului orășenesc Fălești pentru acceptul de noi acționari în

S.A. ”Apă Canal Fălești” și permisiunea de emisie a acțiunilor noi

• Transmiterea în concesiune a apeductului Prut – Fălești și a mijloacelor

fixe aferente lui către S.A. ”Apă Canal Fălești”

• Semnarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului

• Prestarea serviciilor AAC de către S.A. ”Apă Canal Fălești” în clusterul B

• Consolidarea capacităților instituționale și tehnice a S.A. ”Apă Canal

Fălești”
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Obiective specifice

OS 2: Clusterizarea localităților raionului pe baza cooperării APL

de nivelul I în cadrul unui sistem comun de management în AAC.

• Zonarea raionului pentru dezvoltarea CIC

• Semnarea acordului de colaborare între APL de nivelul I din

clusterele definite pentru finanțarea elaborării studiilor de

fezabilitate

• Chestionarea populației din fiecare sat din raion pentru

stabilirea necesității în construcția sistemelor de AAC

• Perfectarea caietelor de sarcini pentru elaborarea SF pentru

fiecare cluster în baza chestionarelor primite

• Alocare pentru anul 2019 în bugetele APL de nivelul I și II a

resurselor financiare pentru domeniul AAC minimum de 1,2%

din bugetele sale
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Obiectiv specific 2

• Stabilirea în urma licitației a companiei (companiilor) care

va/vor elabora studiul de fezabilitate pentru fiecare cluster

• Crearea unui fond de co-finanțare pentru fiecare cluster pentru

infrastructura de AAC

• Stabilirea Planului de Investiții Prioritare

• Perfectarea caietelor de sarcini pentru elaborarea proiectelor

tehnice (după caz) pentru fiecare primărie conform PIP pentru

fiecare cluster

• Petrecerea licitațiilor pentru elaborarea proiectelor tehnice de

AAC conform PIP

• Perfectarea pachetului de documente pentru atragerea

investițiilor pentru construcția sistemelor AAC în clusterele

fezabil identificate (A, B, BA, BB și altele)

• Informarea populației privind prestarea serviciului de AAC de

către OpR
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Obiective specifice

OS 3: Modernizarea și extinderea rețelelor de apeduct

în baza clusterelor formate, cu atingerea ratei de

acces a populației raionului Fălești la servicii de

alimentare cu apă potabilă până la 55% până în anul

2025
• Proiectarea rețelelor de apeduct din orașul Fălești pentru

reabilitarea rețelelor și extinderea lor cu acoperire de acces a

96% din localitate

• Construcția rețelelor de apeduct în orașul Fălești conform

proiectului tehnic

• Finalizarea construcției apeductului de la stația de tratare a

apei Fălești pînă la rezervorul din orașul Fălești
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Obiectiv  specific 3

• Finalizarea construcției apeductului Prut - Fălești

• Conectarea primăriei Risipeni la apeductul Prut - Fălești

• Concentrarea la finalizarea lucrărilor de construcție a

sistemelor de apeduct în cele 17 primării a raionului unde

proiectele sunt în derulare

• Alocarea resurselor financiare pentru realizarea proiectelor

tehnice aflate printre primele în lista Priorităților pentru

Investiții

• Construcția sistemelor de alimentare cu apă în raion conform

Programului de Investiții Prioritare (stabilit în urma perfectării

SF pe clustere)

• Monitorizarea şi gestionarea eficientă a resurselor de apă.
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Obiective specifice

OS 4: Modernizarea și extinderea rețelelor de canalizare în baza

clusterelor formate, cu atingerea ratei de acces a populației raionului

Fălești la servicii de canalizare până la 23% până în anul 2025

• Proiectarea rețelelor de canalizare din orașul Fălești, satele Făleștii

Noi și Călugăr

• Construcția rețelelor de canalizare din orașul Fălești, satele Făleștii

Noi și Călugăr conform proiectelor tehnice elaborate

• Construcția rețelelor de canalizare în 6 primării a raionului din

proiectele inițiate anterior

• Construcția rețelelor de canalizare conform PIP pentru fiecare

cluster în baza investițiilor identificate.
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As a federal enterprise, GIZ supports the German Government in 
achieving its objectives in the field of international cooperation for 
sustainable development.
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‘Modernization of Local Public Services in the Republic of Moldova’ 
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Vă mulțumim 

pentru atenție! 

Implementat de

Proiect co-finanțat de In cooperare cu
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