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Perioada de implementare: iunie 2010 – 2016,  
în derulare 
 
Scopul: Cetățenii din localitățile selectate ale raionului   
Rîșcani au acces la serviciile AAC îmbunătățite 
 
Beneficiari  

• ~ 4000 locuitori ai or. Costești; 
• ~ 24.300 locuitori din 28 localități ale  

Clusterului Prut, raionul Rîșcani; 
• 15 Autorități Publice Locale (APL) din r. Rîșcani; 
• ÎM “Apă-Canal Costești”. 

 
Parteneri 

• Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord  
(Agenția de implementare) 

• Consiliul raional Rîșcani 
• Primăria Costești  

• Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
 
Buget și contribuții financiare  
65% din suma totală alocată sunt utilizate până în prezent  

• ~ 7,500 Euro – Consiliul raional Rîșcani; 
• ~ 6,400 Euro – comunitatea satului Duruitoarea Veche, pentru elaborarea 

documentației tehnice; 
• 1.140,129 Euro – Guvernul Germaniei  

 
Rezultate 

• Capitolul privind AAC al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economice al raionului 
Rîșcani este actualizat, 15 planuri locale de dezvoltare  a sectorului AAC sunt 
elaborate 

• Studiul de fezabilitate privind agregarea serviciilor de aprovizionare cu apă pentru 
Clusterul Prut, raionul Rîșcani cu opțiuni pentru serviciile legate de apele uzate este 
elaborat 

• Acordul privind parteneriatul de Cooperare Inter-comunitară ce vizează cooperarea 
în sectorul AAC este semnat de către 15 APL-uri 

• 7,5 km de rețeli aprovizionare cu apă și 17 km (din 18,7 km) de rețeli canalizare sunt 
construite 

• Capacitatea prestatorului de servicii AAC este îmbunătățită (oficiul renovat, dotare 
cu echipament, instruiri organizate) 

• 2 campanii de sensibilizare cu privire la importanța utilizării serviciului de apă 
potabilă și necesitatea epurării apelor uzate sunt desfășurate 

• Comitetul Director Local și Comitetul Local de Cetățeni sunt create și sunt active  
 

 
 

 

Modernizarea Serviciilor Publice 
Locale în Republica Moldova 
 

Implementat de 

Perioada 2012 – 2015 în comparație cu 2011 

118 gospodării (295 
pers.) conectate la 

serviciul de 
alimentare cu apă   

 

Condiții create pentru 
conectarea a 452 

gospodării 
la sistemul de 

canalizare   

 

200m2 de spații de 
birou renovate  

~ 6000 cetățeni 
informați despre 

beneficiile serviciilor 
centralizate de AAC  

Îmbunătățirea serviciilor de Apă și Canalizare (AAC) din raionul 

Rîșcani  

Sectorul apei este reglementat de 

noua Strategie de aprovizionare cu 

apă și canalizare  (AAC) pentru 

2014-2028, scopul căreia este 

abordarea provocărilor majore cu 

care se confruntă sectorul, inclusiv 

cadrul de guvernare și sprijinul 

informațional. Scopul principal al 

Strategiei este de a asigura în mod 

etapizat următoarele,  

 accesul la apă potabilă 

sigură și  

 canalizare 

corespunzătoare în toate 

localitățile și pentru toată 

populația din Moldova.  

http://www.serviciilocale.md/

