
                                                                                                              

 

Grozești, 22 iulie 2016 

Comunicat de presa 

Proiectul de alimentare cu apă Prut-Nisporeni asigură cetățenii cu apă de înaltă calitate  

Proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din raionul Nisporeni” finanțat de 

mai mulți donatori va fi încheiat în mod oficial la data de 31 iulie 2016. În cadrul acestuia au fost 

obținute rezultate concrete pentru cetățenii din trei localități, și anume Nisporeni, Vărzărești și 

Grozești. Apa potabilă de înaltă calitate preluată din râul Prut asigură aproximativ 15000 

consumatori din cele trei localități. Sistemul are o capacitate mai mare pentru aprovizionarea cu 

apă și este pregătit pentru mai multe branșamente și extinderi în raion. 

Bugetul acestui efort internațional din partea mai multor parteneri de dezvoltare constituie 14,6 

milioane de euro, cu fonduri oferite de Uniunea Europeană (5 milioane de euro), Agenția 

Austriacă pentru Cooperare și Dezvoltare (4,9 milioane de euro), Agenția Elvețiană pentru 

Cooperare și Dezvoltare (2,9 milioane CHF). Autoritățile din Moldova au contribuit cu circa 2 

milioane de euro. 

Proiectul este deosebit, deoarece apă este preluată din râul Prut și transportată printr-o stație 

de pompare a apei brute la o stație modernă de tratare a apei, care operează la standarde 

europene. Apa potabilă de calitate înaltă aprobată de Centrul de Sănătate Publică se transportă 

prin rețele la gospodăriile din Grozești, Nisporeni și Vărzărești.  

Tot prin intermediului acestui proiect municipalitățile beneficiare au creat un operator regional 

modern de alimentare cu apă în forma de societate pe acțiuni (SA). Operatorul dispune de un 

plan operațional pentru perioada 2016-2017. 

În total au fost instalate 101,8 km de rețea de distribuire și 16,8 km de conducte principale de 

transmisie. În Nisporeni și Vărzărești: 84,3 km și 4,713 branșamente fizice, inclusiv 3,393 

gospodării, agenți economici, instituții sociale și 1320 apartamente. 

Grozești a fost acoperit cu o rețea de 17,5 km și 545 branșamente gospodărești (inclusiv agenți 

economici și instituții sociale). 

Pentru a afla mai multe detalii despre proiectul realizat va rugăm să vizitați site-ul proiectului 
http://www.prut-nisporeni.md/.  

Persoana de contact: Constantin Mihailescu, constantin.mihailescu@ada.gv.at, tel : +373 69 11 
51 32.  

http://www.prut-nisporeni.md/
mailto:constantin.mihailescu@ada.gv.at

