
 
Fişă Concept de Proiect 

 

Titlul proiectului: Construcţia reţelei de alimentare şi distribuirea apei potabile şi reţelei de canalizare în satele 
Balţaţ şi Budei  

Localizare: Raionul Ialoveni, comuna Ţipala satele Bălţaţi şi Budăi 
Aplicant: Primăria comunei Ţipala 
Parteneri NA 
Obiectivul general 
al proiectului: 

Îmbunătăţirea infrastructirii sociale: îmbunătăţirea accesului la conectarea reţelii de apă 
potabule şi canalizare a gospodăriilor, agenţilor economici şi instituţiilor publice din satele 
Balţaţi şi Budăi; îmbunătăţirea stării sanitare a populaţiei; micşorarea morbilităţii; 
soluţionarea problemelor sanitaro – ecologică. 

Succintă 
descriere a 
proiectului: 
 
 

   Proiect strategic al relansării dezvoltării economice competitive a comunei, care va 
falicita dezvoltarea social-economică la conectarea reţelii de apă potabilă şi canalizare a 
gospodăriilor  satelor mici Balţaţi, Budăi. 
  Apa folosită din fîntînile de mină  nu corespund cerinţelor sanitare. Sănt puţine,  foarte 
adînci Vara scade nivelul apei. Populaţia duce un nivel de viaţă scăzut  în lipsa apei 
potabile.   
   Sint în stare funcţională  2 fîntîni arteziene  în satele Balţaţi şi Budei ,care ar putea 
îndestuula populaţia ţn deajuns cu apă potabilă.În satul Ţipala este pe finalizare construcţia 
staţiei de epurare, la care  se poate uni reteaua de canalizare di s. Budăi.Conectarea la 
apeduct şi canalizare va da posibilitatea de a îmbunătăţi condiţiile de trai, nivelul cultural-
educaţional. Proiectul va da posibilitate de apariţia noilor servicii comunale, a noilor 
întreprinderi private. 

Activităţi 
necesare: 

Eelaborarea unui plan de lucru ; informarea locală despre posibilitatea de a atrage  investiţii 
străine; încheerea unui acord de cooperare ; elaborarea unui proiect de finanţare şi 
participarea la concursuri; elaborarea unui proiect de lucrări cu termen de executare; 
iniţierea unor demersuri către administraţia locală, raională şi republicană privind finanţarea 
parţială; selectarea antreprenorului, inspectorului local şi încheerea contractelor; realizarea 
lucrărilor reţelii de apă potabilă şi canalizare ; raportarea  implimentării proiectului; 
instituirea  unor măsuri de protecţie a reţelii de apă potabilă şi canalizare . 

Rezultate 
aşteptate: 

Dezvoltarea de sisteme în vederea alimentării cu apă potabilă şi canalizare; îmbunătăţirea 
accesului la conectarea reţelii de apă potabule şi canalizare a gospodăriilor, agenţilor 
economici şi instituţiilor publice din satele Balţaţi şi Budăi; îmbunătăţirea infrastructirii 
sociale: îmbunătăţirea stării sanitare a populaţiei; micşorarea morbilităţii; soluţionarea 
problemelor sanitaro – ecologică 

Statutul actual al 
proiectului:  

Nu există documentație tehnică. 

Durată estimativă:  12 luni 
Costuri 
estimative:  

Lei 1 078 200,00 

 
 
 


