
Fişă Concept de Proiect 
 

Titlul proiectului: Asigurarea localităților Bardar, Văsieni și Ruseștii Noi din Raionul Ialoveni cu sistem de canalizare 
Localizare: Regiunea de Dezvoltare Centru, 

Raionul Ialoveni, satele Bardar, Văsieni, Ruseștii Noi. 
Aplicant: Primăria Bardar, Raionul Ialoveni 
Parteneri Primăria Bardar, Primăria Văsieni, Primăria Ruseștii Noi 
Obiectivul general 
al proiectului: 

Îmbunătățirea calității vieții în Regiunea Centru, raionul Ialoveni prin dezvoltarea infrastructurii de 
canalizare. 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

Construcția unui sistem de canalizare cu o lungime de 50 km va crea accesul la canalizare pentru 
15 mii de locuitori ai Raionului Ialoveni. Cele 3 localități: Bardar, Văsieni, Ruseștii Noi, din 
Raionul Ialoveni ar putea beneficia ușor de sistem de canalizare datorită stației de epurare existent și 
funcționale a Fabricii ”Vinăria Bardar”, care este conectat și la o rețea mică de canalizare creată 
pentru aproximativ 1/3 din gospodăriile satului Bardar. Canalizarea este una din cele mai mari 
probleme aici, deoarece are loc poluarea mediului, copiii în școli și grădinițe sunt nevoiți să meargă 
la WC afară pe timp de iarnă, fapt ce duce la îmbolnăviri grave inclusiv a sistemului reproductiv, 
mai ales la fetițe. Această problemă se răsfrânge foarte negativ asupra sănătății atît a maturilor cît și 
a copiilor și din cauza poluării zilnice a apelor subterane și a terenului cu deșeurile menajere, 
provenite din gospodării. Problema este foarte gravă sub toate aspectele social, economic și de 
mediu. 

Oferind locuitorilor acestor localități accesul la canalizare, vom îmbunătăți esențial calitatea 
vieții oamenilor și vom contribui la dezvoltarea economică în regiune, fiind posibilă producerea și 
reducerea disparităților social-economice la nivel regional. 

Problem canalizării afectează negativ dezvoltarea economică, socială și întreținerea sănătății 
populației în regiune. În localitățile vizate de proiect apele subterane sunt poluate non-stop de 
scurgeri menajere de la gospodăriile casnice și întreprinderi mici. Problema în cauză duce la boli 
acute la oameni, precum și la degradarea intensivă a apelor subterane. 

Activităţi 
necesare: 
 

• Managementul proiectului, activități de coordonare și comunicare; 
• Construirea sistemului de canalizare; 
• Dezvoltarea infrastructurii instituționale și a capacităților ; 
• Promovarea rezultatelor proiectului. 

Rezultate 
aşteptate: 
 
 
 

• Infrastructură modernă de canalizare; 
• Acces la canalizare; 
• Dezvoltare economică pentru 3 sate; 
• Sănătate mai bună și speranță de viață mai mare; 
• Creșterea capacităților de administrare și management a Întreprinderii Municipale; 
• Creșterea calității vieții pentru populația locală. 

Statutul actual al 
proiectului:  

La moment există Proiectul canalizării pentru aproximativ o jumătate din gospodăriile satului 
Bardar inclusiv stația de epurare a Fabricii de vinuri ”Vinăria Bardar”, elaborat în anul 1974. Este 
necesar de elaborat Studiul de prefezabilitate a sistemului de canalizare pentru satele Bardar, 
Văsieni și Ruseștii Noi 

Durată estimativă:  18 luni 
Costuri 
estimative:  

45 000 000.00 Lei 

  

 


