Fișa de proiect
Nr. fișei
Regiunea
Programul
Titlul
proiectului
Aplicantul
Parteneri

Localizarea
Obiectivele
proiectului

Beneficiarii
proiectului
Indicatorii de
produs

2016
Regiunea de Dezvoltare Nord
2. Aprovizionare cu apă și canalizare
Asigurarea orașului Fălești cu apa din rîul Prut 2
Consiliul raional Fălești

Tel. 0259 22650
Email: consiliu_falesti@yahoo.com
Consiliile raionale Ungheni, Glodeni, primăriile Fălești, Risipeni, Făleștii Noi,
Albinețul Vechi, Navirnet, Taxobeni, Horești, Izvoare, Călugăr, Sculeni,
Ungheni, Cioropcani, Ungheni, Buciumeni, Ungheni, Viişoara, Glodeni,
Cuhneşti, Glodeni.
Regiunea de Dezvoltare Nord, raioanele Fălești, Ungheni, Glodeni
Obiectivul general:
Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe termen mediu si lung pentru
asigurarea cu apa potabila si sanitație a populației din raionul Fălești si 5
localități ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la dezvoltarea
economica, protecția mediului, îmbunătățirea calității vieții cetățenilor în
Regiunea de Nord.
Obiectivele specifice:
O.S.1: Construcția porțiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni - Fălești din
cadrul apeductului Prut-Fălești
O.S.2: Informarea si conștientizarea populației din regiune privind protecția si
utilizarea durabila a apei, ținând cont de interesele sociale, economice şi de
mediu.
Toți locuitorii localităților implicate în proiect si celor adiacente apeductului
construit
- 6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si canalizare
ajustate, actualizate si aprobate
Valoarea inițială: 2 strategii, 2 planuri elaborate;
Valoarea țintă: 2 strategii, 2 plan actualizate, 2 planuri
elaborate si adoptate
- Memorandum intre APL de nivelul I si II din raioanele Fălești, Glodeni si
Ungheni încheiat.
Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1
- Porțiunea de apeduct Taxobeni-Fălești construita (18,0 km).
Valoarea inițială: 6,6 km; Valoarea țintă: 24,6 km
- Comitetul Director Local (CDL) creat.
Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1
- Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat.
Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 1
- 30000 cetățeni si consumatori informați, 125 de reprezentanți ai APL,
întreprinderilor municipale, specialiști în domeniu ai localităților conectate
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la apeduct instruiți
Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: 30000 cetățeni informați,
125- specialiști in domeniu instruiți
- Planificarea strategica locală si regionala armonizată a contribuit la
asigurarea a 18 000 locuitori ai orașului Fălești si 10 mii din 5 localități
rurale cu apă din râul Prut.
Valoarea inițială: 3;
Valoarea țintă: 5 documente elaborate si
actualizate
- Mecanism de cooperare locala si regionala intre administrațiile publice
locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea unui sistem nou
de alimentare cu apă potabilă.
Valoarea inițială: 0;
Valoarea țintă: 1
- Infrastructura îmbunătățită si optimizata pentru prestarea serviciilor publice
in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a reţelei de
alimentare cu apă potabilă şi conectarea la apeduct a înca 69 de localităţi
ale raionului Făleşti şi 5 din Ungheni şi Glodeni). Valoarea inițiala: 0;
Valoarea ținta: 28 mii locuitori asigurați cu apa din râul Prut
- Porțiunea de apeduct Taxobeni-Fălești construita. Valoarea inițiala:
6,6km;
Valoarea ținta: 25,4 km
- Capacitați consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a
prestatorului de servicii
Valoarea inițiala: 0;
Valoarea ținta: 1memorandum încheiat
- Nivel sporit de conștientizare a populației privind îmbunătățirea
serviciului, protecția si utilizarea eficienta a apei, minimizarea pierderilor
si scurgerilor de apa. Valoarea inițială: 0; Valoarea țintă: peste 30 mii
locuitori informați si instruiți
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Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii
2017-2022 cu includerea compartimentului “Apa si canalizare” a
primăriilor Risipeni si Făleștii Noi.
Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Fălești
in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020
Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orașului Fălești
pe anii 2015-2020.
Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si a
compartimentului “Apa si canalizare” pe anii 2017-2020 ale primăriilor
Albinețul Vechi si Navirnet.
Organizarea a 3 întâlniri de lucru pe problemele cooperării intre organele
APL locale si raionale, prestatorul de servicii din raioanele Fălești,
Glodeni si Ungheni.
Promovarea cooperării intre APL si prestatorul de servicii, prin plasarea a
4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe
paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md.
Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL
încheierea memorandului de cooperare si colaborare privind crearea
sistemului regional de asigurare cu apa potabila.
Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea
supraveghetorului tehnic, selectați de ADR Nord.
Contractarea autorului de proiect de către Consiliul raional Fălești.
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10. Executarea lucrărilor de construcție si montaj a porțiunii de apeduct
Taxobeni-Fălești de către operatorul economic.
11. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor si recepția finala.
12. Transmiterea bunului obținut in urma implementării proiectului
beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Fălești
13. Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de către el a
implementării proiectului.
14. Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenței
și durabilității proiectului.
15. Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale si finale
ale proiectului.
16. Evaluarea riscurilor și problemelor cu elaborarea
si oferirea
recomandărilor in domeniu
17. Identificarea oportunităților de regionalizare a serviciului de asigurare cu
apa si canalizare si crearea lui pe baza Întreprinderii municipale DPGCL
Fălești.
18. Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza
Întreprinderii municipale DPGCL Fălești.
19. Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe
diferite cai a peste 30 mii cetățeni si consumatori de apa
20. Organizarea conferințelor de lansare, finisare a proiectului, conferințelor
de presa, distribuirea comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea
proiectului.
21. Articole plasate in ziarul „Patria mea”, interviuri la Postul de Radio local
Fălești.
22. Confecționarea si amplasarea la șantier si sediile partenerilor a 8 panouri
informative despre proiect, donatori si parteneri.
23. Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanți ai
organelor APL, întreprinderilor municipale, specialiști in domeniu ai
localităților, ce se vor conecta la apeduct.
24. Conștientizarea populației si consumatorilor de apa prin intermediul
paginii web a Consiliului raional cr-falesti.md, paginii ecologice
www.ecofalesti.md, rețelele de socializare.
36 luni
Total: 57 573 080 lei

FNDR: 40 000 000 lei

Antreprenor General

Responsabil Tehnic

SRL Comalion - LCA

SRL Valis

Contribuție proprie
5 000 000 lei

Ordin nr. 42/b din 11 septembrie 2017

