
Proiect „Îmbunătățirea accesului cetățenilor la servicii publice de canalizare în sectorul Centru 

al municipiului Ungheni” 

 

Scop: Îmbunătățirea atractivității economice a zonei de centru a mun. Ungheni și asigurarea 
accesului la servicii de canalizare, atât pentru agenții economici existenți cât și pentru noile 
afaceri și locuitorii municipiului Ungheni prin extinderea rețelelor externe centralizate de 
canalizare pe str.Titu Maiorescu, Florilor, George Meniuc, Prutului, Dimitrie Cantemir, Nicolae 
Bălcescu, Livezilor, Mihai Eminescu 
 

Rezultate: Rezultate calitative: 
- Serviciide canalizare îmbunătățite și extinse pentru entitățile economice, instituțiile publice 

și cetățeni 
- Starea sanitaro-igienică corespunzătoare a proprietăților agenților economici publici și 

privați, precum și a proprietăților cetățenilor care vor beneficia de servicii de calitate de 
alimentare cu apă și canalizare din partea operatorului ÎM „Apă – Canal” din Ungheni, care 
gestionează serviciul de alimentare cu apă și canalizare. 

 
Rezultate cantitative:  
- extinderea rețelelor de canalizare cu 2 370,5 m în zona Centru a mun. Ungheni vaspori 

gradul de asigurare a cetățenilor cu servicii de canalizare cu 4%,  
- 98 cămine de vizitare vor fi construite, 
- Numărul de utilizatori de servicii de canalizare se va mări cu cel puțin 141 (agenți economici 

– 11 și persoane fizice – 130) 
- Tarifele la apeduct și canalizare nu vor crește și vor rămâne cele mai joase din toate 

localitățile din lunca Prutului (13,40 lei/m3 costă asigurarea cu apă a populației și 22,15 
lei/m3 costă asigurarea cu apă a agenților economici; 7,07 lei/m3 costă serviciile de 
canalizare pentru populație și 19,58 lei/m3 costă serviciile de canalizare pentru agenții 
economici), 

- -   cash-flow-ul ÎM „Apă – Canal” din Ungheni se va mări anual cu 161 965,62 lei,  
- lungimea rețelei de canalizare din zona centru se va mări cu 4% și nu va crea probleme 

pentru stația de epurare, ca creștere de volum și care face față situației, iar capacitatea ei 
are o rezervă dublă. Stația de epurare a apelor uzate are o capacitate de 15 000 m3/zi, iar  
zilnic capacitatea stației de epurare este utilizată parțial, fiind epurate 3 000 – 4 000 m3/zi, 
ceea ce reprezintă circa 20% - 25% din capacitatea stației de epurare,    

- posibilitatea asfaltării și amenajării integrale a zonei Centru a mun. Ungheni (Acțiunea 3.3.2 
„Înfrumusețarea și reproiectarea arhitecturală a centrelor urbane” din Programul 
„EU4Moldova: regiuni-cheie”) 

-   va crește atractivitatea zonei de Centru din punct de vedere economic și cel puțin încă 15 
afaceri vor fi deschise și amplasate în această zonă, care vor angaja peste 100 persoane,   

-   vor fi valorificate 6 terenuri (3 publice și 3 private) cu suprafața totală de 5,91 ha unde vor 
apărea noi afaceri,  

-   1 stație de pompare 1ttrac instalată și conectată la dispeceratul central al ÎM „Apă-
Canal” din Ungheni, care ulterior va fi conectat la un sistem de prelucrare a 
datelor/de monitorizare a procesului tehnologic de tip SCADA  

 

Finanțator: Uniunea Europeană / Program EU4Moldova: Regiuni – cheie 
 

Durata: 12 luni 
 

Investiție totală 
grant: 

2 999 705,18 MDL 

 


