
Fișa de proiect 

Nr. fișei  2004 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Nord 
 

Programul 2. Aprovizionare cu apă și canalizare 

Titlul 

proiectului 

Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca 

Aplicantul Primăria Băhrinești r. Florești Tel. 250/45406 

Email: prodex@inbox.ru 

Parteneri Primăriile Cuhureștii-de-Sus, Cuhureștii-de-Jos, Târgul-Vertiujeni, Vertiujeni, 

Zăluceni, Văscăuți, Japca 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Nord, 8 primării (11 localități) din r. Florești și 

Soroca: (Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, 

Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău) 

Obiectivele 

proiectului 

Obiectivul general: Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și 

Florești au acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în 

conformitate cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente 

Obiectivele specifice:  

O.S.1: Serviciu performant de aprovizionare cu apă potabilă pentru populația 

(10300) a 11 localități beneficiare, din raioanele Florești și Soroca creat în 

următoarele 36 luni 

O.S.2: Planificarea și programarea integrată la nivel local constituie baza 

pentru dezvoltarea serviciului eficient de asigurare cu apă și sanitație, 

cooperarea intercomunitară și monitorizarea calității serviciilor publice locale 

Beneficiarii 

proiectului 

Cetățenii localităților Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-

Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău, 

Japca 

Indicatorii de 

produs 

- 8 comitete locale de cetățeni constituite și viabile (v.iniț.- 0, țintă – 8);  

- 16 acțiuni de informare realizate în 8 primării (v.iniț.- 0, țintă – 16); 

- rețele distribuție - 106,5 km, aducțiune - 13,9 km, rezervoare și turnuri de 

apă – 5, stații de captare/pompare – 4;  

- 8 decizii privind la darea în concesiune și 8 decizii cu privire la semnarea 

Acordului de cooperare intercomunitară în sectorul  asigurării cu apă și 

sanitație aprobate; 

- 120,4 km rețele de apeduct date în exploatare:  

- 1176 conectări la sistemul de alimentare cu apă potabilă (1176 gospodării 

casnice) 

Indicatorii de 

rezultat 

- 10300 cetățenii informați, consultați și implicați în activitățile proiectului 

(v.iniț.- 0, țintă – 10300); 

- Minimum 75% din gospodăriile casnice (condiție de colaborare ApaSan) 

furnizează contribuții financiare și nonfinanciare pentru a asigura 

implementarea cu succes a proiectului; 

- Infrastructură pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă pentru 

10300 cetățeni din 8 primării din r-le Florești și Soroca construită și/sau 

extinsă;  

- 1776 conectări la sistemul de aprovizionare cu apă,; 



- 8 contracte de concesiune a serviciului de alimentare cu apă și sanitație 

semnate; 

- Capitolul „Apă și sanitație” din planurile strategice de dezvoltare socio-

economică a 8 primării actualizat/elaborat; 

- 1 parteneriat intercomunitar stabilit; 

- 10 reprezentanți ai primăriilor-partenere și prestatorului de servicii cu 

experiență acumulată. 

Activitățile 

principale 

1. Elaborarea/actualizarea capitolului „Apă și sanitație” din proiectele 

strategice de dezvoltare socio-economică ale 8 primării beneficiare 

2. Aprobarea de către consiliile locale și semnarea Acordului intercomunitar 

de cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu durabil de alimentare cu apă  

3. Constituirea comitetelor locale de cetățeni în cele 8 primării și informarea 

populației privind proiectul 

4. Măsurile investiționale pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă în 

8 primării beneficiare sunt puse în aplicare 

5. Transmiterea în gestiune prin concesiune/Delegarea serviciului de 

alimentare cu apă create în cadrul proiectului companiei SA ”Servicii 

Comunale Florești 

Durata 

proiectului 

36 luni 

 

Suma 

proiectului, 

conform Cererii 

de Finanțare 

Total: 66.078.180,68 lei FNDR 29.902.985, 34lei 
Contribuție proprie, 

prin intermediul 

partenerilor de 

dezvoltare: 

36.175.195,34 lei 

Contractarea în 

cadrul 

proiectului 

Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești r-ul Florești  

Antreprenor General Responsabil Tehnic 

SRL Polimer Gaz 

Conducte 
SRL Loriconstruct Grup 

Ordin privind 

Începerea 

lucrărilor 

Ordin nr. 34/b din 31 iulie 2017. 

Contractarea în 

cadrul 

proiectului 

Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus și 

Cuhureștii de Jos r-ul Florești, etapa 1.  

Antreprenor General Responsabil Tehnic 

Contractul n-a fost 

încheiat. 
II Constantin Nicolaev 

Ordin privind 

Începerea 

lucrărilor 

Ordinul nu a fost emis. 

 

 

 


