
Fișa de proiect 

Nr. fișei  2011 

Regiunea Regiunea de Dezvoltare Nord 
 

Programul 2. Aprovizionare cu apă și canalizare 

Titlul 

proiectului 

Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare 

Aplicantul Consiliul raional Sîngerei Tel. 0262 22058 

Email: 

consiliul_raional_singerei@yahoo.com 

Parteneri Consiliul raional Teleneşti; Primăria or. Sângerei; Primăria com. Bilicenii 

Vechi; Primăria com. Grigorăuca; Primăria com. Ciuciueni; Primăria com. 

Iezărenii Vechi; Primăria com. Copăceni; Primăria com. Prepeliţa; Primăria 

com. Bilicenii Noi; Primăria com. Sângereii Noi 

Localizarea Regiunea de Dezvoltare Nord, Apeduct Bălţi – Sângerei, etapa III şi 

branşamentului spre satul Bilicenii Vechi,. staţia de tratare  parcurge teritoriul 

comunelor Bilicenii Vechi, Sângereii Noi, Bilicenii Noi, Iezărenii Vechi, 

Ciucieni,  Grigorăuca, Copăceni,  Prepeliţa şi or. Sângerei şi prin apropierea 

satului Cozeşti trece pe terenurile localităţilor din raionul Teleneşti, Regiunea 

de Dezvoltare Сentru. Oportunitate de asigurare cu apă potabilă de calitate din 

surse sigure pentru localităţile din raionul Teleneşti. 

Obiectivele 

proiectului 

Obiectivul general: Populaţie din raionul Sângerei cu acces la surse de apă 

potabilă sigură şi de calitate, oportunitate creată pentru cea din raionul 

Teleneşti. 

Obiectivele specifice:  

O.S.1: Apeduct  magistral  Bălţi - Sângerei de 13244 m (tranşa III) şi a 

branşamentului de 4891 m spre satul Bilicenii Vechi construit; 

O.S.2: Infrastructură de gestionare a apei: 1 staţie de pompare, 2 castele de 

apă, 1 staţie de tratare a apei construite; 

O.S.3: Entitate intercomunitară de gestiune al apeductului definită, instruită. 

Beneficiarii 

proiectului 

- 38 456 locuitori din 17 sate şi  oraşul Sângerei; 

- APL de nivelul I a r-lui Teleneşti cu 9 localităţi rurale şi 1 localitate urbană 

Indicatorii de 

produs 

- Apeduct magistral Bălţi – Sângerei, etapa III de alimentare cu apă  din ţevi 

de PE100 cu lungimea totală de 12 231,5m,  

- Branşamentul spre satul Bilicenii Vechi de 4891 m,   

- 1 staţie de pompare,  

- 2 castele de apă,  

- 1 staţie de tratare a apei. 

Indicatorii de 

rezultat 

- Populaţie în număr de 38 456  din oraşul Sângerei şi 17 localităţi rurale vor 

fi conectate la sursa de apă potabilă de calitate şi sigură  din râul Nistru. 

- Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă 

creat.  

- Oportunitate pentru comunităţi din raionul Teleneşti  pentru a deveni 

consumatoare al apei potabile adusă din râul Nistru. 

Activitățile 1. Elaborarea şi semnarea acordului de finanţare, lansarea proiectului. 

mailto:consiliul_raional_singerei@yahoo.com


principale 2. Selectarea prin concurs responsabil de management proiect. 

3. Elaborarea  caietelor de sarcini. 

4. Achiziţii publice de lucrări de construcţie, montare. 

5. Acţiuni de promovare şi informare / elaborare bannere. 

6. Semnarea contractului  de antrepriză cu agentul economic selectat. 

7. Construcţia apeductului magistral, a   branşamentului spre satul Bilicenii 

Vechi, 1 staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de tratare a apei. 

8. Recepţia şi transmiterea la balanţa Consiliului Raional Sângerei a bunurilor. 

9.Elaborarea desenelor tehnice ale branşamentelor către localităţi şi construcţia 

lor. 

10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului. 

11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale. Selectarea şi instruirea 

angajaţilor. 

12. Elaborarea şi semnarea contractelor cu beneficiarii. 

13. Punerea în funcţiune al apeductului magistral. 

Durata 

proiectului 

24 de  luni 

Suma 

proiectului, 

conform Cererii 

de Finanțare 

Total: 

39 503,97 mii lei 

FNDR: 

39 387, 00 mii lei 

Contribuție proprie: 

116,97 mii lei 

Contractarea în 

cadrul 

proiectului 

Antreprenor General Responsabil Tehnic 

SRL Laiola SRL Helicecom-Nord 

Ordin privind 

Începerea 

lucrărilor 

Ordin nr. 31/b din 12 iulie 2017 

 


