
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea sistemului public de canalizare şi epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar 
Localizare: Regiunea Centru; Raionul Teleneşti; oraşul Teleneşti, satul Ineşti, satul Mihalaşa, satul Mihalaşa 

Nouă 
Aplicant: Primăria oraşului Teleneşti 
Parteneri Consiliul Raional Teleneşti, satul Ineşti 
Obiectivul general 
al proiectului: 

Dezvoltarea cooperării intercomunitare pentru creşterea calităţii vieţii şi a mediului 
înconjurător prin reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate din 
oraşul Teleneşti şi satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti. 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Sistemul de canalizare în oraşul Teleneşti a fost introdus în exploatare în anul 1984 şi este 
împărţit convenţional în trei părţi: reţeaua de canalizare, staţiile de pompare (principală şi raională) 
şi staţia de epurare. Acest sistem, deşi funcţional, este dotat cu utilaj şi sisteme învechite, cu consum 
major de energie, sisteme automate ieşite din uz, randament de lucru mic, care nu satisfac cerinţele 
de protecţie a mediului şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei prin acordarea unor servicii 
eficiente şi de calitate.  

Oportunitatea reabilitării şi modernizării sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate 
reiese din următoarele: îmbunătăţirea performanţelor energetice şi tehnologice ale staţiilor de 
pompare va contribui la creşterea randamentului, cu ocazia reabilitării se vor elimina toate punctele 
slabe la staţiile de pompare se vor efectua lucrări de reparaţie cu modernizare la toate echipamentele 
în vederea unui ciclu complet de funcţionare, extinderea reţelei de canalizare va contribui la 
creşterea numărului orelor de funcţionare şi a clienţilor serviţi, elaborarea strategiei de dezvoltare a 
sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare va permite eficientizarea reţelei de aprovizionare cu 
apă şi canalizare la nivel local şi regional. 

Activităţi 
necesare: 

• Managementul şi promovarea proiectului; 
• Managementul serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare; 
• Renovarea staţiilor de pompare şi a colectorului de presiune; 
• Elaborarea documentaţiei tehnice de proiect privind extinderea reţelei de canalizare în 4 

microraioane ale oraşului Teleneşti şi satele Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi Ineşti. 
Rezultate 
aşteptate: 

• Modernizat sistemul public de canalizare şi epurare a apelor uzate din oraşul Teleneşti cu o 
lungime a reţelelor de canalizare de 400 metri şi renovate două staţii de pompare; 

• Îmbunătăţit managementul serviciilor publice de canalizare prestat pentru 3900  clienţi şi 
7400 potenţiali clienţi; 

• Create condiţii pentru derularea proiectelor de investiţii de extindere a sistemului de 
canalizare în satele Ineşti, Mihalaşa, Mihalaşa Nouă şi 4 microraioane ale oraşului Teleneşti 
cu o populaţie de circa 7 400 locuitori; 

• Reduse poluarea rîului Ciulucul Mic pe o lungime de 11km (pînă la scurgerea în rîul Răut) 
şi a terenurilor pe o suprafaţă de 10 hectare. 

Statutul actual al 
proiectului:  

În anul 2002-2003 a fost elaborată documentaţia de proiect pentru renovarea staţiilor de 
pompare B şi C (conform proiectului). În anul 2007 pentru efectuarea lucrărilor a fost selectată SRL 
ROCARO, societate moldo-română, care a efectuat lucrări în volum de 270 mii lei, ceea constituie 
7,5% din suma totală. Din lipsa finanţărilor continuarea executării lucrărilor a fost stopată. 

Durată estimativă:  12 luni 
Costuri 
estimative:  

4 455 800 Lei 

 
 
 
 


