
Notă informativă 

privind proiectul: „Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă  potabilă şi 

canalizare a locuitorilor comunelor Parcani, Ocolina şi Rădi Cereşnovăţ 

din raionul Soroca” 
 

Solicitantul: Primăria satului Parcani, raionul Soroca. 

 

Prioritatea 1: „Reabilitarea infrastructurii fizice”, 

 

Măsura 1.1 Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de epurare. 

 

I. Date generale proiect 

Obiectivul general al proiectului: Aprovizionarea cu servicii calitative de apă potabilă şi canalizare a 

locuitorilor satelor Parcani, Voloave, Rădi-Cereşnovăţ, Ocolina şi Ţepilova cu conectare la apeductul 

Soroca-Bălţi. 

În cadrul proiectului se preconizează efectuarea următoarelor activităţi majore:  

1. Management si monitorizare proiect; 

2. Realizarea lucrarilor  de construcție; 

3. Asigurarea funcţionării sistemului de aprovizionare cu apă; 

4. Crearea condiţiilor pentru înfiinţarea unui sistem de canalizare; 

5. Infomarea şi conştientizarea locuitorilor. 

  

Partenerul (partenerii):  
1. Primăria satului  Ocolina, raionul Soroca. 

2. Primăria satului  Redi Ceresnovat, raionul Soroca. 

3. Consiliul Raional Soroca 

Localizarea proiectului: Regiunea Nord a R.M., raionul Soroca, localităţile: Parcani – (Voloave), 

Ocolina – (Ţepilova)  şi Redi Cereşnovăţ . 

1. Suma totală a proiectului: – 27 674 220,00 lei, suma solicitată de la FNDR – 27105480,00lei, ceea 

ce constituie 97,94 % din costul total al proiectului.  

2. Durata de implementare a proiectului: 24 luni 

       

II.Notă conceptuală 

 

Justificare 

Realizarea proiectului de investiţie va constitui un mijloc principal de realizare a modernizării economice 

prin crearea unei structuri noi. În plan social, investiţia va juca un rol compensator în îmbunătăţirea 

calităţii vieţii, iar în cel de mediu, rol de regulator în reducerea poluării mediului înconjurător. 

Avantajele  la implementarea proiectului presupun: 

 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apă potabilă; 

 creșterea nivelului de acces al populaţiei la serviciile de bază: sistem centralizat de alimentare cu 

apă şi canalizare - apă epurată evacuată; 

 crearea premizelor pentru dezvoltarea afacerelor mici şi mijlocii prin asigurarea cu infrastructură de 

apă şi canalizare; 

 consolidarea capacităţilor de gestionare în comun a unui sistem nou de alimentare cu apă şi  

canalizare – epurare.  

Realizarea proiectului va oferi posibilităţi de aprovizionare cu apă potabilă pentru alte 7 localităţi din 

vecinătate, care se confruntă cu aceleaşi probleme.  



 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă 

Grupurile-ţintă sunt: S. Parcani: - 979 loc. (Parcani); 948 loc. (Voloave);  instituţiile publice: Primăria, 

Şcoala, Grădiniţa de copii, S. Ocolina: - 1007 loc. (Ocolina); 893 loc. (Ţepilova) , instituţiile publice: 

Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii; S. Redi Ceresnovat: - 980 loc.; instituţiile publice: Primăria, Şcoala, 

Grădiniţa de copii; 

Beneficiarii finali ai proiectului sunt: Populaţia raionului Soroca: 103,6 mii loc., din care: populaţia 

urbană - 50,2 mii pers., populaţia rurală – 39,5 mii persoane; Consiliul Raional Soroca. 

 

Produsele proiectului. 

- Lungimea reţelei aducţiune de alimentare cu apă nou construită: 10,56 km;  

- Lungimea reţelei distribuţie de alimentare cu apa nou construită-  44.523 km;  

- elaborat 1 studiu de fezabilitate pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate;  

- elaborat 1 regulament de funcționare a structurii de gestionare a infrastructurii; 

Rezultatele proiectului 

1) Ridicarea nivelului de trai pentru 1927 locuitori din mediul rural prin  conectare la reţeaua de 

alimentare cu apă şi canalizare;  

2) Dezvoltată infrastructura fizică de alimentare cu apa;  

3) studiu de fezabilitate pentru canalizarea şi epurarea apelor uzate elaborat;  

4) Capacitățile de administrare a infrastructurii publice ale APL-urilor rurale îmbunătățite. 

 

Efectele multiple 

Implementarea proiectului “Crearea condiţiilor de aprovizionare cu apă  potabilă şi canalizare a 

locuitorilor comunelor Parcani, Ocolina şi Rădi Cereşnovăţ din raionul Soroca” va crea posibilităţi 

de racordare la apeductul magistral “Soroca-Bălţi” pentru un număr de 7 localităţile aflate la hotar cu 

localităţile  beneficiare a proiectului. Deasemenea, experienţa acumulată în acest proiect poate fi aplicată 

şi pentru alte localităţi care se confruntă cu astfel de problemă.  

Prezentul proiect va contribui la punerea în aplicare a prevederilor strategiei sectoriale privind extinderea 

apeductului Soroca-Bălţi, va îmbunătăţi nivelul de trai pentru 4807 cetăţeni a comunităţilor ţintă, precum 

şi pentru 5300 persoane din localităţile îndepartate faţă de apeductul magistral “Soroca-Bălţi”, dar 

apropiate satelor partenere în proiect de la care vor avea posibilitatea de racordare la apeduct. 

 

III.Impactul economico-social al proiectului 

Ca impact asupra grupurilor ţintă şi beneficiarilor finali sau indentificat: 

- pentru gospodariile în localităţile vizate – îmbunătăţirea sănătăţii locuitorilor; crearea de noi locuri 

de munca; 

- pentru instituţiile publice – asigura condiţiile sanitaro-igienice normale; 

- pentru agenţi economici – lărgirea intensităţii vieţii economice. 

 

. 

 


