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Anexa nr.2 

 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului: Consiliul raional Falesti 

 

 

 

Dosarul nr. ______   ( nr. se acordă 

de către ADR ) 

 

(doar pentru uz oficial) 

 

 

NOTĂ: Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu atenţie şi în conformitate cu 

Instrucţiunile utilizatorului. Evaluarea cererii dvs. va fi efectuată după verificarea administrativă a  

proiectului propus. 
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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 

 

1. DESCRIEREA 

 

  

1.1 Denumirea proiectului:              Asigurarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2  

 

 

1.2 Domeniul de intervenție:        Aprovizionare cu apă şi sanitaţie   

 

1.3 Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile): Regiunea Nord, raioanele Falesti, 

Ungheni, Glodeni.  

 

1.4 Suma totală a proiectului:   57573080, inclusiv:  

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 40 000 000 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 5 000 000 

 

1.4.3.  Alte surse financiare disponibile: 12,573080 

Suma totală a proiectului 

 

 

Suma soliitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

  57573080 Lei 40000000 Lei 70,27 % % 

 

Notă: % din suma totală a proiectului se calculează în felul următor: suma solicitată de la FNDR se 

împarte la suma totală a proiectului, iar rezultatul se  înmulţeşte cu 100. 

 

2. Sumar 

Maximum o pagină 
1
 

 

Durata proiectului Nr. de  luni - 36 

Obiectivele proiectului 
Obiectivul general:   
 

Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe termen mediu si lung 

pentru asigurarea cu apa potabila si sanitatie a populatiei din raionul 

Falesti si 5 localitati ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind la 

dezvoltarea economica, protectia mediului, imbunatatirea calitatii vietii 

cetatenilor in Regiunea de Nord.  

                                                 
1 Numărul de pagini menţionate reprezintă volumul maximum al proiectului, care poate fi redus în cazul cînd 

finanţarea ce urmează a fi acordată constituie o sumă mică. 

 Notă: unele din note au caracter explicativ şi nu vor fi incluse în formularul de cerere de finanţare. 
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Obiectivele specifice:   

1. Constructia portiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Falesti 

din cadrul apeductului Prut-Falesti   

2. Informarea si constientizarea populatiei din regiune privind 

protecta si utilizarea durabila a apei, ţinând cont de interesele 

sociale, economice şi de mediu.  

Aplicant 
Consiliul raional Falesti 

Partenerul (Partenerii) 
Consiliile raionale Ungheni, Glodeni, primariile Falesti, Risipeni, 

Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet, Taxobeni, Horesti, Izvoare, 

Calugar, Sculeni, Ungheni, Cioropcani, Ungheni, Buciumeni, Ungheni,  

Viişoara, Glodeni, Cuhneşti, Glodeni.  

Grupul/ Grupurile-ţintă
2
 

a) 18000 locuitori ai orasului Făleşti;   

b) 10000 cetateni din localitatile Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, 

Albinetul Vechi si Navirnet;   

c) 215 agenti economici, ce activeaza in raionul Falesti 

d) 80 de institutii publice (scolile, grădiniţile, institutiile de cultură, 

centrele de sanatate etc.). 

e) Consiliile raionale Făleşti, Glodeni, Ungheni, primariile rurale, 

partenere, intreprinderile municipale s.a.   

Beneficiarii finali
3
 Toti locuitorii localităţilor implicate în proiect si celor adiacente 

apeductului construit 

Produsele 

proiectului(valori inițiale 

și ținta) 

  6 documente strategice ale APL la compartimentul Apa si 

canalizare ajustate, actualizate si aprobate 

Valoarea initiala:   2 strategii, 2 planuri elaborate; 

 Valoarea tinta:  2 strategii, 2 plan actualizate, 2 planuri  

                                  elaborate si adoptate 

 Memorandum intre APL de nivelul I si II din raioanele Falesti, 

Glodeni si Ungheni incheiat.    

 Valoarea initiala: 0;  Valoarea tinta: 1                        

 Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita (18,8 km).   

Valoarea initiala: 6,6 km; Valoarea tinta: 25,4 km  

 Comitetul Direcor Local (CDL) creat.   

Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1  

 Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat. 

Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 1  

 30000 cetateni si consumatori informati, 125 de reprezentanti ai 

APL, intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai 

localitatilor conectate la apeduct instuiti         

Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 30000 cetateni informati,   

                                       125- specialisti in domeniu instruiti  

Rezultatele 

preconizate(valori inițiale 

 Planificarea strategica  locală  si regionala armonizată a contribuit 

la asigurarea a 18 000 locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 

                                                 
2
 „Grupurile-ţintă” sunt grupurile / entităţile, care vor fi direct implicate  în proiect şi vor avea de cîştigat conform 

scopului acestuia. 
3
 „Beneficiarii finali” sunt persoanele/ instituţia care vor beneficia de avantajele  proiectului pe un termen lung, atît la 

nivelul societăţii cît şi al sectorului . 
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și ținta) localitati rurale cu apă din riul Prut.   

Valoarea initiala: 3;  Valoarea tinta: 5 documente elaborate si  

                                                           actualizate 

 Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile 

publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea 

unui sistem nou de alimentare cu apă potabilă.   

   Valoarea initiala: 0;              Valoarea tinta: 1 

 Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor 

publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in viitor a 

reţelei de alimentare cu apă potabilă şi conectarea la apeduct a inca 

69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din Ungheni şi Glodeni).   

Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: 28 mii  

                                          locuitori asigurati cu apa din riul Prut  

 Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita.   

     Valoarea initiala: 6,6km ;        Valoarea tinta: 25,4 km  

  Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a   

 prestatorului de servicii 

Valoarea initiala: 0;         Valoarea tinta: 1memorandum incheiat 

 Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea 

serviciului, protectia si utilizarea eficienta a  apei, minimizarea 

perderilor si scurgerilor de apa. 

        Valoarea initiala: 0; Valoarea tinta: peste 30 mii locuitori  

                                            informati si instruiti 

Activităţile principale  
 Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica 

pe anii 2017-2022 cu includerea compartimentului “Apa si 

canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi. 

 Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului 

Falesti in domeniul apa si canalizare pe anii 2013-2020  

 Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a 

orasului Falesti pe anii 2015-2020.    

 Actualizarea Planului de dezvoltare social economica si a 

compartimentului “Apa si canalizare” pe anii 2017-2020 ale 

primariilor Albinetul Vechi si Navirnet. 

 Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre 

organele APL locale si raionale, prestatorul de sevrvicii din 

raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni. 

 Promovarea cooperarii intre APL si prestatorul de servicii, prin 

plasarea a 4 articole in mass/media, 4 interviuri la Radio 

Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-

falesti.md si ecofalesti.md.  

 Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL 

incheierea memorandului de cooperare si colaborare privind 

crearea sistemului regional de asigurare cu apa potabila. 

 Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea 

supraveghetorului tehnic, selectati de ADR Nord. 

 Contractarea autorului de proiect de  catre Consiliul raional 

Falesti. 

 Executarea lucrarilor de constructie si montaj a portiunii de 

apeduct Taxobeni-Falesti de catre operatorul economic.   



 

 5 

 

 Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala.  

 Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului 

beneficiarului final al proiectului, Consiliului raional Falesti  

 Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a 

implementarii proiectului.    

 Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea 

transparenței și durabilitatii proiectului.   

 Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale 

si  finale ale  proiectului. 

 Evaluarea riscurilor și problemelor cu elaborarea  si oferirea  

recomandărilor in domeniu 

 Identificarea oportunitatilor de regionalizare a serviciului de 

asigurare cu apa si canalizare si crearea lui pe baza Intreprinderii 

municipale DPGCL Falesti.   

 Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe 

baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.  

 Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea 

pe diferite cai a peste 30 mii cetateni si consumatori de apa 

 Organizarea conferintelor de  lansare, finisare a proiectului, 

conferintelor de presa, distribuirea comunicatelor de presa 

privind lansarea si finisarea  proiectului.  

 Articole plasate in ziarul „Patria mea”,  interviuri la Postul de 

Radio local Falesti. 

 Confectionarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 

panouri informative despre proiect, donatori si parteneri.  

 Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu 

reprezentanti ai organelor APL, intreprindeilor municipale, 

specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la la 

apeduct.    

 Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin 

intermediul paginii web a Consiliului raional cr-falesti.md, 

paginii ecologice www.ecofalesti.md, retelele de socializare. 

  

3.   Descrierea proiectului  

 

3.1.    Obiectivul general si obiectivele specifice  

Descrieti obictivele general si specifice stipulate in proiect (max. 150 de cuvinte) 

 

Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe termen mediu si lung pentru asigurarea cu apa potabila si 

sanitatie a populatiei din raionul Falesti si 5 localitati ale raioanelor Glodeni si Ungheni, contribuind 

la dezvoltarea economica, protectia mediului, imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor din Regiunea 

de Nord.  

1. Constructia portiunii de 18,8 km de apeduct Taxobeni- Falesti din cadrul apeductului Prut-

Falesti   

2. Constientizarea si mobilizarea populatiei din regiune la protecta si utilizarea durabila a apei, 

ţinând cont de interesele sociale, economice şi de mediu    

 

Obiectivul general are menirea de a consolida cooperarea dintre APL din 3 raioane în scopul 

dezvoltarii de solutii locale si regionale pe termen mediu si lung privind asigurarea cu apa potabila si 

http://www.ecofalesti.md/
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sanitatie a populatiei din raionul Falesti si unele localitati din raioanle vecine. Pe termen lung, 

obiectivul general prevede conectarea la apeductul Prut-Falesti a inca  69 de localităţi ale raionului, 5 

din raioanele vecine, contribuind la dezvoltarea economica si protectia mediului in Regiunea de 

Nord. 

Pe termen mediu, obiectivele specifice au un caracter concret si scopul de a construi portiunea 

de apeduct Taxobeni-Falesti, asigurind cu apa potabila 18 de mii de locuitori din orasul Falesti si 

10,000 din 5 localitati adiacente. Va fi creat serviciul regional de asigurare cu apa si canalizare, 

desfasurate o serie de activitati de constientizare a populatiei privinnd protectia si utilizarea durabila 

a apei, ajustate, actualizate si aprobate 6 documente strategice ale APL privind apa si canalizarea, 

incheiat memorandumul dintre APL si prestatorii de servicii, creat Comitetul Director Local, ce va 

coordona si monitoriza implementarea proiectului. 

 

3.2  Relevanţa şi impactul regional al proiectului 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

3.2.1. Relevanţa proiectului în raport cu obiectivele, priorităţile, sectoarele şi măsurile 

Apelului de propuneri de proiecte; 

           Proiectul „Alimentarea cu apă din răul Prut a oraşului Făleşti 2” este relevant 

Programului de granturi in domeniul Dezvoltarii Regionale, fiindca are scopul de a stimula 

iniţiativele privind consolidarea, dezvoltarea social economica si infrastructurii regionale şi 

locale de apa si sanitatie, dezvoltarea capacităţilor şi parteneriatelor regionale între sectorul 

public, civil şi privat, identificarea de măsuri comune pentru îmbunătăţirea calităţii apei 

potabile, mediului ambiant si imbunatatirii calitatii vietii cetatenilor. 

          Proiectul va contribui la dezvoltarea infrastructurii regionale de aprovizionare cu apă şi a unui 

management mai eficient al resurselor acvatice şi de mediu în Regiunea de Nord. Relevanţa 

acţiunilor preconizate raportată la scopurile programului se poate defini prin încurajarea cooperării 

regionale referitoare la managementul integrat al resurselor acvatice şi al surselor de apă potabilă, 

informarea şi atenţionarea populaţiei asupra problemelor poluării şi surselor acesteia, precum şi 

asupra metodelor de prevenire a poluării. Concomitent proiectul îşi propune să contribuie la sporirea 

calităţii vieţii cetăţenilor, prin crearea unui sistem regional de alimentare cu apă potabilă si canalizare 

în regiune. Proiectul corespunde domeniului de intervenţie „Aprovizionare cu apă şi sanitaţie”, 

valorilor minime şi maxime de finantare preconizate.   
         

          3.2.2. Modul în care proiectul se încadrează în strategia locală/ raională/ regională/  

                 naţională de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din fondurile publice/   

                private în regiune/ raion.  

           Obiectivele proiectului se încadrează perfect în implementarea Strategiei de Alimentare cu 

Apa si Sanitatie 2014- 2028, Programul regional sectorial de alimentare cu apa si canalizare pentru 

Regiunea de Dezvoltare Nord, Strategia de dezvoltare socio-economica a raionului Falesti pe anii 

2014-2020, Planului Local de Actiuni de Mediu al raionului Falesti pentru anii 2014-2018, Strategia 

de dizvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pentru anii 2015-2020, planurile de dezvoltzre 

socio economica a primariilor Albinetul Vechi si Navitrnet, ce au ca scop dezvoltarea sectorului de 

alimentare cu apa si sanitatie, asigurarea accesului la apa sigura si sanitatie adecvata pentru toate 

localitatoile si populatia din raionul Falesti, Regiunea de Nord si Republica Moldova.  

Proiectul respectiv este o continuare a proiectelor „Alimentarea orasului Falesti cu apa din 

raul Prut” si „Finalizarea construcţiei apeductului Prut- Făleşti- premiză pentru asigurarea cu apă 

potabilă a 76 de localităţi din regiunea Nord”, finantate din sursele financiare FNDR, Fondul 

Ecologic National si Consiliului raional Falesti. In cadrul lor au fost construita Statia de tratare din 

orasul Falesti, reconstruita şi reutilata cu utilaj modern Staţia de pompare a apei la priza de apă de pe 
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râul Prut, treapta I, reparata Statia de Pompare, treapta a doua din satul Taxobeni, construita 

portiunea de apeduct Prut-Taxobeni pe o lungime de km 6,6 km s.a.. 

Din cauza imposibilitatii de expluatare a unei portiuni de apeduct (Taxobeni-Falesti a fost 

elaborat un nou proiect de executie, elaborat de “Acvaproiect” SRL, divizat in daua etape. Prima 

etapa, constructia portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti, costul careia constituie 56,915,58 lei, se 

propune pentru a fi finantata din FNDR. La finalizarea proiectului vor mai contribui cu surse 

financiare Fondul Ecologic National, Consiliul raionnal Falesti, alti donatori.   

 

3.2.3. Nevoile/ necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea şi sectorul respectiv.  

           Atit in orasul Falesti, cit si in raion, unele localitati din raioanele Ungheni si Glodeni nu exista 

sisteme eficiente de alimentare cu apă potabilă si canalizare. Majoritatea locuitorilor se alimentează 

cu apă din fântânile de mină, ce conform datelor Centrului de Sănătate Publică Falesti, 95 % a apei 

din fântânile de mină şi arteziene nu corespund cerinţelor şi standardelor cu privire la apa potabilă. 

Ca rezultat, 85-90% din copii sunt atacaţi de boala „fluoroza dentară”, iar din cauza apei poluate au 

loc  950 - 1850 de decese premature anual, ce duce la scaderea longevitatii vieţii populaţiei  din 

raion. Dacă în ţările UE longevitatea vieţii populaţiei este de 74.9 ani, în Republica Moldova de 69.4 

ani, atunci în r. Făleşti- numai 67 de ani.  

           Dificultatile si necesitatile mai specifice sunt următoarele:  

- Calitatea proastă a apei potabile din regiune şi utilizatea apei tehnice cu impact negativ asupra 

sănătăţii populaţiei şi mediului ambiant 

-    Majoritatea localităţilor nu dispun de staţii de epurare a apelor reziduale.                                            

-    Nivel sporit al bolior gastrointestinale la populaţia din regiune 

-    Lpisa unui sistem eficient de alimentare cu apa potabilă în raionul Făleşti şi satele adiacente. 

- Infrastructură slabă în domeniul asigurării populaţiei cu apă potabilă şi canalizare 

- Construcţia îndelungată a apeductului Prut-  Făleşti (din 1984)  

- Experienţa insuficienta de abordăe regionala în problemele asigurării cu apă şi canalizare 

- Starea financiară slabă a comunităţilor şi organelor administraţiei publice locale 

Poluarea apelor de suprafaţă din regiune are un impact negativ nu numai la nivel local, dar şi 

regional, fapt ce duce la o poluare transfrontalieră a râurilor Prut, Dunarea si Marii Negre.  

 

3.2.4. Avantajele proiectului şi ale activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/ vizate 

 

 Constructia portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti pe o lungime de 18,8 km v-a asigura cu 

apă potabilă circa 18 mii de locuitori ai or. Făleşti si 10 mii din 5 localitati, ce vor fi conectate la 

apeduct pina la finalizarea proiectului, va pune baza pentru alimentarea cu apă potabilă in 

perspectiva a încă 69 de localităţi din r. Făleşti, 5- din raioanele Glodeni si Ungheni.  

Proiectul va contribui la sporirea calitatii vietii cetatenilor, prin crearea sistemului regional de 

aprovizionare cu apă a raionului Făleşti, imbunatatind infrastructura raionala si regionala în domeniul 

asigurării cu apă si canalizare, imbunatatirea sanatatii populatiei.   

Crearea reţelei de alimentare cu apă potabilă v-a îmbunătăţi infrastructura de bază a sănătăţii 

şi va permite menţinerea unui control asupra bolilor infecţioase. Ea va consolida securitatea 

alimentară în raionul Făleşti, protejarea mediului înconjurător pe ambele maluri ale rîului Prut. Odată 

cu darea în exploatare a apeductului Prut- Făleşti, va fi posibilă irigarea terenurilor agricole adiacente 

de peste 1500 apa si canalizare a 6-administratii publice locale de nivelul I si II.  
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3.3   Potenţialii beneficiari (grupul-ţintă ) ai proiectului 

_________________________________________________________________________________  

Indicaţi (max. 300 de cuvinte): 

 

3.3.1. Grupurile/ entităţile care vor beneficia (direct sau indirect) de rezultatele proiectului. 

 

     a)  18000 locuitori ai orasului Făleşti;   

 

f) 10000 cetateni din localitatile Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, Albinetul Vechi si Navirnet;   

 

g) 180 agenti economici, ce activeaza in orasul Falesti, 35- pe teritoriile primariilor partenere a 

proiectului; 

 

h) 80 de institutii publice din orasul Falesti (scolile, grădiniţile, caminele culturale si bibliotecile 

publice si scolare, centrele de sanatate etc.), si 5 localitati rurale, conectate la apeduct . 

 

i) Consiliile raionale Făleşti, Glodeni, Ungheni;   

 

j) Primariile localitatilor Falesti, Taxobeni, Horesti, Risipeni, Izvoare, Calugar, Sarata Veche, 

Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet; 

 

k) Primariile localitatilor Sculeni, Buciumenu, Cioropcai, raionul Ungheni, Viisoara si Cuhnesti, 

raionul Glodeni. 

 

l) Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti 

 

m) Intreprinderile municipale din localitatile  rurale 

 

n) Mass-meria raionala, regionala si nationala, prin oportunitatea de a informa cititorii si 

ascultatorii despre apeductul respectiv  

 

3.3.2.  Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

Beneficiarii finali: 

Peste 70 mii de locuitori, organele administratiei publice locale si agentii economici din 

localităţile raionului Falesti si ai localitatilor Viisoara, Cuhnesti, raionul Glodeni, Sculeni, 

Cioropcani si Buciumeni, raionul Ungheni.    

3.3.3.  Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  

Principalul argument la selectarea grupurilor tinta ale proiectului a fost calitatea proasta a apei 

potabile in localitatrle respective si disponibilitatea organelor administratiei publice locale de a se 

implica in procesul de dezvoltare a ingrastructurii pentru asigurarea populatiei cu apa sigura si 

canalizare. Grupurile tinta au fost selectate si reiesind din nivelul de pregatire a localitatilor 

(existenta studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice elaborate, contraracte de finantare semnate s.a.) 

tinta pentru constructia apeductelor si sistemelor de canalizare in localiatile respective si conectarea 

la apeductul Prut-Falesti.  

Un alt motiv al selectarii grupurilor tinta a fost crearea si promovarea unor modele la nivel 

local si regional de asigurare a populatiei cu apa potabila si canalizare, contribuind la sporirea 

calitatii vietii cetatenilor. 
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3.4  Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

1. Lucrari de constructie-montaj ale apeductului   

2. Activitati de elaborare, armonizare si aprobare a documentelor strategice in domeniul apei si 

sanitaiei  

3. Activitati de constientizare a populatiei privind protectia si utilizarea durabila a apei, prestare a 

noilor servicii de asigurare cu apa potabila si canalizare  

 

3.4.2. Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităţilor, care urmează a fi 

desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea 

făcută.    

Rezultatul 1                                                                                                                     

Planificarea strategica  locală  si regionala armonizată a contribuit la asigurarea a 18 000 

locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.   

 

Activitati: 

1. Elaborarea si adoptarea planurilor de dezvoltare social economica pe anii 2017-2020 cu 

includerea compartimentului “Apa si canalizare” a primariilor Risipeni si Falestii Noi. 

In primul an de implementare a proiectului primariile comunelor Risipeni si Falestii Noi vor 

demara procese de elaborare a planurilor de dezvoltare social economica cu includerea 

compartimentului “Apa si canalizare”. Planurile respective vor fi elaborate in corespundere cu 

cerintele Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) a Republicii Moldova 2012-2020, Strategia 

Naţională de Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) 2016-2020 si 

Programul regional sectorial in domeniul apei si canalizarii, Strategiei de dezvoltare soial economica 

a raionului Falesti pe anii 2013-2020. 

La elaborarea planurilor vor fi implicati reprezentanti ai consilierilor si functionarilor primariilor 

respective, institutiilor publice, agentilor economici, societatii civile si cetatenilor interesati, 

intreprinderii municipale din satul Risipeni. 

 Resposabil de armonizarea documentatiei strategice vor fi Consiliul raional Falesti si primariile 

partenere ale proiectului. Procesul va fi demarat in I semestru al anului 2017. 

  

2. Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio economica a raionului Falesti in domeniul apa si 

canalizare pe anii 2013-2020  

Strategia de dezvoltare socio economica a raionului Falesti pe anii 2013-2020 a fost adoptata la 

12 septembrie 2013 de catre Consiliul raional Falesti. Cu toate ca au trecut numai 3 ani este 

necesitatea de a o actualiza in corespundere cu noile cernite ale actelor normative, adoptate in aceasta 

perioada si noile realitati si modificari a situatiei privind asigurarea regiunii cu apa din riul Prut. 

La actualizarea strategiei vor participa Institutul de Economie, Finanse si Statistica, Institutul 

Dezvoltarii Economice si a Politicilor Europene din Chisinau care au elaborat documentul respectiv. 

Vor mai fi implicati sefi si specialisti ai sectiilor si directiilor Consiliului raional Falesti, 

reprezentanti ai organelor APL de nivelul I, Inspectiei ecologice, Centrului de Sanatate Publica, 

DPGCL Falesti, societatii civile, agentilor economci s.a 

Strategia va fi actualizata in anul al II semestru 2017, fiind pusa in discutie si aprobata la sedinta 

Consiliului raional. Ea va contine obiective concrete privind identificarea noilor surse financiare 

pentru finisarea constructiei apeductului Prut-Falesti, dezvoltarii serviciului regional de asigurare cu 

apa potabila si canalizare a populatiei din regiune, modernizare a Statiei de epurare din orasul Falesti. 
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3. Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii  

2015-2020.   

Strategia de Dezvoltare  Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 2015-2020 a fost adoptata la 

30 decembrie 2014 cu suportul proiectului de sustinere a autoritatior locale din Moldova USAID. In 

conditiile inrautatirii calitatii apei potabile si invechirii sistemului de aprovizionare cu apa din orasul 

Falesti este necesitatea de a o revedea si o actualiza. Se preconizeaza demararea procesului de 

actualizare a ei in I semestru al anului 2018, la care vor participa institutii publice si agenti 

economici din oras, reprezentanti ai Coniliului local si primariei, organelor de mediu si medicina, 

intreprinderii municipale.  

Actualizarea planurilor de dezvoltare social economica si compartimentului “Apa si 

canalizare” pe anii 2016-2020 ale primariilor Albinetul Vechi si Navirnet. 

Luind in consideratie faptul ca planurile de dezvoltare social economica si compartimentul “Apa 

si canalizare” pe anii 2016-2020 a primariei Albinetul Vechi si Navirnet au fost elaborate si adoptate 

in anul 2016 se preconizeaza actualizarea planului respectiv in prima jumatate a anului 2019. 

 Rezultatul 2 

Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si 

prestatorul de servicii pentru crearea unui sistem nou de alimentare cu apă potabilă.   

Activitati: 

1. Organizarea a 3 intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL locale si 

raionale si prestatorii de sevrvicii din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni 

Tnind cont de faptul ca implementarea cu succes a proiectului depinde, in mare parte, de 

cooperarea locala si regionala intre administratiile publice locale si prestatorul de servicii nou creat, 

proiectul prevede activitati de consolidare si cooperare între principalii actori interesati în 

implementarea proiectului și a politicii de dezvoltare regionala. In acest scop, vor fi organizate 3 

intilniri de lucru pe problemele cooperarii intre organele APL si raionale, prestatorul de sevrvicii din 

raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni. In cadrul lor vor fi abordate probleme privid coordonarea si 

cooperarea organelor APL din cele 3 raioane vecine, privind implementarea proiectului si generarea 

rezultatelor preconizate. La ele vor participa reprezentanti ai organelor APL de nivelul I si II, 

intreprinderilor municipale, agentilor economici, altor categorii interesate. La intruniri va fi pusa in 

discutie si initiativa de a semna memmorandumul de colaborare intre APL de nivelul I si II din 

raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni, ce va fi semnat la Forumul comunitar, desfasurat in orasul 

Falesti.                                            

2. Promovarea cooperarii intre APL si prestatorii de servicii, prin plasarea a 4 articole in 

mass/media, 4 interviuri la Radio Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-

falesti.md si ecofalesti.md.  

      Luind in consideratie ca mass-media joaca un rol primordial in constientizarea populatiei si 

implicarea ei in solutionarea problemelor comunitatii, in perioada realizarii proiectului sunt 

preconizate plasarea a 4 articole in zialul „Patria mea”, 4 interviuri la Radio Moldova, Postul de 

radio Falesti, Eco-FM, 5- pe paginile web a beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md. Materiaalele 

vor fi pregatite de specialistii Consiliului raional, primariilor, DPGCL s.a. 

3. Organizarea Forumului comunitar cu participarea organelor APL si prestatorilor de 

servicii, incheierea memorandului de cooperare si colaborare privind crearea sistemului 

regional de asigurare cu apa potabila si canalizare. 
Forumul va fi organizat in sala de sedinte a Consiliului raional Falesti cu participarea a 30 de 

reprezentanti ai APL si localitatilor implicate in proiect, specialistilor in domeniu, reprezentantilor 

ADR Nord, Inspectiei ecologie, Centrului de Sanatate Publica Falesti, DPGCL, societatii civile, 

mass-media. La Forum vor fi aduse la cunostinta obiectivele si actiunile proiectului, sarcinile pentru 

implicarea tuturor partenerilor si comunitatilor in implementarea proiectului. Va fi discutata si 

problema durabilitatii si gestionarii apeductului Prut- Falesti dupa finisarea proiectului. Principalul 
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produs al Forumului va fi Memmorandumul intre organele APL si prestatorii de servicii care va fi 

semnat si aprobat la Forum. Va fi desfasurat in semestrul II 2017.  

 

Rezultatul 3 

Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa 

si canalizare (cu extinderea in viitor a reţelei de alimentare cu apă potabilă şi conectarea la 

apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din Ungheni şi Glodeni).            

Activitati :                        

Organizarea procedurilor de achizitie penru selectarea operatorului economic si atribuirea 

contractului de lucrari de constructii si montaj a portiunii de apeduct Taobeni-Falesti. 

 Procedurile de achizitie vor fi orgnizate in conformitate cu legislatia in vigoare de catre ADR 

Nord (I semestru 2017). Vor fi desfasurate ahcizitii publice de achizitionare a lucrarilor de 

constructie si montaj a portiunii de apeduct  Taxobeni-Falesti pe o lungime de 18,8 km.  

1. Contractarea operatorului economic, selectarea si contractarea supraveghetorului  

            tehnic, selectati de ADR Nord.                                                                                                             

         ADR nord va contracta operatorul economic selectat in cadrul achizitiilor publice, va selecta si 

contracta responsabilul tehnic al proiectului in corespunere cu Legea Republicii Moldova privind 

calitatea in constructii.  

 Contractarea autorului de proiect de  catre Consiliul raional Falesti. 

Autorul proiectului tehnic va fi selectat si contractat de catre Consiliul raional Falesti. 

 

2. Executarea lucrarilor de constructie si montaj de catre operatorul economic   

Lucrarile de constructie si montaj a portiunii de apeduct Taxobeni-Falesti in corespundere cu 

cerintele proiectului tehnic vor fi efectuate de operatorul economic selectat de ADR Nord. Actiunile 

principale sunt: procurarea tevilor de polietilena; constructia si reparatia fintinilor de vizitare; 

montarea armaturii in fintinile de vizitare si tevilor in transee existente, lucucrari de terasament si 

testare, dezinfectare a traseului de apeduct cu o lungime de 18,8 km. 

Calitatea lucrarilor va fi monitorizata de supraveghetorul tehnic, selectat de ADR Nord. 

 

3. Organizarea receptiei la terminarea lucrarilor si receptia finala.  

Consiliul raional, de comun acord cu cu ADR Nord, va crea comisia de receptie la terminarea 

lucrarilor, ce va verifica volumele de lucrari in corespundere cu proiectul de executie si calitatea 

lucrarilor executate in conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructie, 

va elabora si prezenta procesul verbal la terminarea lucrarilor. In perioada de garantie operatorul 

economic va inlatura toate obiectiile si recomandarile beneficiarului, incluse in procesul verbal la 

terminarea lucrarilor. Dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor executate (in conformitate 

cu contractul de antrepriza al operatorului ecconomic) comisia de receptie finala a lucrarilor, creata 

de beneficiar, va verifica calitatea lucrarilor executate si corespunderea lor cu cerintele termenilor de 

garantiie, va intocmi proces verbal de finisare a lucrarilor 

Transmiterea bunului obtinut in urma implementarii proiectului beneficiarului final al 

proiectului, Consiliului raional Falesti  

Dupa finalizarea proiectului si receptia finala, bunul obtinut, apeductul Prut – Falesti, va fi 

transmis beneficiarului direct, Consiliului raional Falesti prin actul de predare/primire, ce va fi 

aprobat la sedinta Consiliului raional.  

 

Rezultatul 4 

 Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii 

Activitati:  

1. Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el a a implementarii 

proiectului.    
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Crearea Comitetului Director Local, monitorizarea de catre el Rezultatul implementarii cu 

succes a proiectului in mod direct depinde de responsabilitate tuturor actorilor implicati, de 

monitorizarea executarii actiunilor, cooperarea locala si regionala intre administratiile publice locale 

si prestatorii de servicii. In acest scop, prin decizia presedintelui raionului Falesti, va fi creat 

Comitetul Director Local care va asigura coordonarea eficienta între principalii actori, implicati in 

proiect, cit si cu ADR Nord, alte servicii desconcentrate din regiune. Concomitent el va monitoriza 

executarea activitatilor, va evalua riscurile posibile la implementarea proiectului, oferind 

recomandari pentru inlaturarea s-au minimizarea lor.   

Comitetul va fi alcatuit din 5 persoane, srtuctura fuiind urmatoraea: președinte, vicepreședinte, 

secretar și membrii care sunt aleși prin votul majoritar ai membrilor CDL. Membrii sunt desemnati 

de partenerii proiectului, care participă la reuniunile trimestriale ale Comitetului. Deciziile luate în 

cadrul ședinței CDL se aprobă cu majoritatea voturilor celor prezenți; 

2. Promovarea proiectului la nivel local si regional, asigurarea transparenței și durabilitatii 

proiectului   

Comitetul Director Local va avea si rolul de promovare a proiectului in rindurile publicului larg, 

organele APL si de mediu, institutiilor publice, societatii civile, mass-media s.a. Comitetul va asigura 

transparenta proiectului si activitatilor sale, publicind permanent informatii despre mersul 

implementarii proiectului si problemele aparute, daca va fi cazul. 

3. Audierea și aprobarea planurilor anuale, rapoartelor trimestriale si  final al  proiectului 

      Comitetul Director Local va defasura sedinte in cadrul carora va asculta si aproba planurile de 

activitate anuala, rapoartele trimestriale si finale, desfasura si alte activitati, orientate la 

implementarea cu succes a proiectului. 

4. Evaluarea riscurilor și problemelr cu elaborarea  si oferirea  recomandărilor 

      Comitetul Director Local va evalua riscurile si problemele aparute in timpul implementarii 

proiectului, va lua masuri concrete de lichidare s-au minimizare a impactului lor asupra realizarii 

actiunilor din proiect. Comitetul va identifica si va oferi recomandari asupra inlaturarii s-au 

minimizarii riscurilor, iar la necesitate, va elabora un plan in aceasta directie. 

5. Identificarea oportunitatilor de regionalizare a serviciului de asigurare cu apa si canalizare 

si crearea lui pe baza Intreprinderii municipale DPGCL Falesti.   

In prezent in orasul Falesti este creat si activeaza serviciul de asigurare cu apa si canalizare, 

Directia de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte, iar in localitatile rurale, care au 

infrastructura de apa si canalizare- intreprinderile municipale (primariile Risipeni, Albinetul Vechi si 

Navirnet).. In perioada elaborarii proiectului respectiv Consiliul raional, in comun cu primaria 

orasului Falesti, partenera a proiectului, au evaluat si discutat diferite variante si oportunitati de 

gestioanare a apeductului Prut-Falesti dupa finalizarea proiectului.  

6. Crearea serviciului regional de asigurare cu apa si canalizare pe baza Intreprinderii 

municipale DPGCL Falesti.  

        Ca rezultat al analizei oportunitatilor de creare a Serviciului regional de asigurare cu apa si 

canalizare in raion a fost identificata varianta crearii serviciului regional de asigurarea cu apa si 

canalizare pe baza DPGCL Falesti, care dispune de experienta si specialisti in domeniu, baza 

materiala si tehnica pentru buna functionare. Problema respectiva va fi evaluata si studiata si in 

timpul realizarii proiectului cu luarea deciziei finale la sedinta Consiliului raional. 

 

Rezultatul 5 

Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si 

utilizarea eficienta a apei, minimizarea perderilor si scurgerilor de apa. 

Activitati: 

1. Campania de promovare si vizibilitate a proiectului, informarea pe diferite cai a peste 30 

mii cetateni si consumatori de apa 

       Pe intreaga perioada de implementre a proiectului consiliie raionale si primariile imlicate in 

proiect vor inforama si constientiza populatia despre obiectivele, activitatile, rezultatele si impactul 
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proiectului asupra sanatatii si calitatii vietii cetatenilor. In acest scop, vor fi organizate intilniri cu 

cetatenii, seminare informative, mese rotunde. Articole si materiale la tema proiectului vor fi 

publicate in ziarul „Patria mea”, paginile web ale Consiliului raional, interviuri si reportaje vor fi 

organizate la Postul de radio Falesti si TVPrim Glodeni. 

2. Organizarea conferintelor de lansare si finalizare, conferintelor de presa, distribuirea 

comunicatelor de presa privind lansarea si finisarea  proiectului  
      De catre Consiliul raional Falesti vor fi pregatite si difuzate comunicatele de presa cu privire la 

conferintele de lansare si finalizare a proiectului. Prin intermediul lor populatia regiunii va fi 

informata cu scopul, obiectivele, activitatile si rezultatele proiectului, donatorul si partenerii de 

proiect. Comunicatele vor fi distribuite mijloacelor mass-media din tara, Radio Moldova, TV, ADR 

Nord, Postului de radio Falesti si EcoFM, ziarului „Patria mea”, vor fi plasate pe paginile web ale 

Consiliului raional cr-falesti.md si ecofalesti.md. 

3. Articole in ziarul „Patria mea”,  interviuri la Postul de Radio  Falesti; 

       Articolele si inerviurile vor fi pregatite de ofiterul relatii cu publicul, specialistii Sectiei 

Constructii, angajatii redactiei si postului de radio, ce vor fi publicate si transmise la radioul local si 

publicaterlunar. Ele vor contine informatii despre mersul implementarii proiectului, problemele 

aparute in acest proces, informarea si pregatirea populatiei pentru achizitionarea unui nou serviciu de 

alimentare cu apa potabila si canalizare, contorizare, evitarea scurgerilor. Vor fi publicate informatii 

despre rolul Directiei de Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte Falesti, ce va gestiona 

apeductul Prut-Falesti dupa finalizarea proiectului.  

4. Confectioanarea si amplasarea la santier si sediile partenerilor a 8 panouri informative 

despre proiect, donatori si parteneri  
       In scopul informarii publicului larg la sediile aplicantului si partenerilor de proiect vor fi  

amplasate 8 panouri informative. Panourile informative vor contine informatii utile despre  

proiect si concursul de granturi, aplicant si patrtenerii proiectului, Ministerul Dezvoltarii  

Regionale si Constructiilor, ADR Nord.   

5. Organizarea a 5 seminare de informare si instruire cu reprezentanti ai organelor APL, 

intreprindeilor municipale, specialisti in domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la 

apeduct.    

      Seminarele vor fi organizate de Consiliul raional Falesti si primariile locale in parteneriat cu cele 

din raioanele Glodeni si Unheni, implicate in implementarea proiectului. Beneficiarii seminarului vor 

fi 125 de reprezentanti ai consiliilor locale si raionale, institutiilor publice, serviciilor desconcentrate, 

Centrului de Sanatate Publica, societatii civile, mass-media s.a. Seminarele vor fi organizate cu 

contributia benficiarului si partenerilot de proiect. 

6. Constientizarea populatiei si consumatorilor de apa prin intermediul paginii web a 

Consiliului raional cr-falesti.md, paginii ecologice www.ecofalesti.md, retelele de 

socializare. 

      Pe intreaga perioada de implementare Comitetul Director,echipa proiectiului vor pregati si  plasa, 

dupa necesitate si desfasurarea activitatior, articole si informatii privind mersul implementarii 

proiectului pe pagina web a Consiliului raional cr-falesti.md, pagina ecologica www.ecofalesti.md, 

retelele de socializare. 

3.4.3. Stadiul în obţinere a avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi 

data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

La momentul depunerii proiectului au fost efectuate Studiul de Fezabilitate (2016), proiectul 

de executie (2016), obtinute raportul de verificare a proiectului de executie, avizului epertizei 

ecologice (19.08.2016)) si  avizul sanitar (20.06.2016). 

3.4.4. Tipul echipamentului, diversitatea şi modul de distribuire a lui, în cazul în care 

proiectul prevede şi achiziţia acestuia. 

            Procurarea tevilor de polietilena, utilajelor, materialelor pentru efectuarea lucrarilor vor fi 

procurate de operatorul economic, in corespundere cu proiectul tehnic si legislatia in vigoare. Vor fi  

distribuite pe etape de operatorul economic conform graficului de executie a lucrarilor. 

http://www.ecofalesti.md/
http://www.ecofalesti.md/
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3.5  Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

3.5.1. metodele de implementare a activităţilor propuse.     

Prima etapa va incepe cu campania informationala, promovarea proiectului in mass media, 

radio, TV, paginile web, retelele de socializare. ADR Nord va organiza licitatia publica de selectare a 

operatorui economic, responsabilului tehnic, va contracta operatorul economic selectat in cadrul 

licitatiei publice efectuate. CR Falesti (CRF) va selecta si contracta autorul de proiect. Antreprenorul 

va prezenta beneficiarului spre avizare graficul de executie a lucrarilor, intocmi si completa la zi 

cartea tehnica privind executia lucrarilor de constructie-montaj. In aceiasi perioada va fi creat 

Comitetul Direcor Local, responsabil de coordonarea si implemntarea proiectului, elaborate si 

ajustate 4 documente strategice ale APL de nivelul I si II.  

  II etapa va inepe cu coordonarea executarii lucrarilor de constructie cu serviciile SA „Red 

Nord”, SA Moldtelecom, SRL „Falesti-ga”, filiala SRL „Balti-Gaz”, DPGCL, SA „Drumuri Balti”. 

Concomitent CRF va obtine autorizatia in constructie a traseului de apeduct Taxobeni-Falesti, va   

desfasura Forumul comunitar, 3 intruniri cu reprezentanti ai APL din raioanele Falesti, Glodeni si 

Ungheni, in cadrul carora vor fi puse in discutie problemele alimentarii cu apa si canalizare, rolul in 

acest proces a cooperarii eficiente intre toti actorii implicati in proiect. La Forum va fi aprobat 

memorandumul de cooperare. La toate etapele de implementare a proiectului vor fi desfasurate 

campania informationala a proiectului, informarea si constientizarea populatiei cu obiectivele, 

activitatile rezultatele proiectului, instalarea la sediile partenerilor si santier 8 panouri informative, 

vor fi publicate articole si informatii in mass-media, radoul local, TVPrim, paginile web s.a..  

In etapa a III va fi construita  portiunea apeductului Taxobeni – Făleşti. Pentru aceasta va fi 

revizuita starea fintinilor de vizitare fiind reparate 49 de fintini si construite din nou 5 fintini. Tevile 

de polietilena cu diametrul 500 mm vor fi montate in transeele existente, ce vor fi pregatite de catre 

antrpenorul, ce va efectua demontarea tevilor din otel cu diametrul 820-920 mm in conformitate cu 

SNiP 2.0402-84. Dupa finisarea lucrarilor de constructie-montaj se vor efectua testarea, dezinfectarea 

traseului de apeduct si restabilirea drumurilor pe intreg traseul conductei de apeduct. Operatorul 

economic va prezenta beneficiarului procesele verbale de receptie. Concomitent vor fi desfasurate 

activitati de constientizare a populatiei privind protectia si utilizarea durabila a apei, dezvltarii 

capacitatilor Directiei comunale, ce va gestiona sistemul de alimentare cu apa si canalizare, prin 

instruirea personalului, informarea consumatorilor despre necesitatea contorizarii si facturarii, luarea 

masurilor pentru reducerea costurilor serviciilor de asigurare cu apa si canalizare. Vor fi precautate 

oportunitatile de identificare si creare a serviciului regional de aprovizionare cu apa si canalizare.         

           Etapa a IV Consiliul raional, de comun acord cu cu ADR Nord, va crea comisia de receptie la 

terminarea lucrarilor, ce va verifica volumele de lucrari in corespundere cu proiectul de executie si 

calitatea lucrarilor executate in conformitate cu Legeanr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in 

constructie, va elabora si prezenta procesul verbal la terminarea lucrarilor. In perioada de garantie 

operatorul economic va inlatura toate obiectiile si recomandarile beneficiarului, incluse in procesul 

verbal la terminarea lucrarilor. Dupa expirarea termenului de garantie a lucrarilor executate (in 

conformitate cu contractul de antrepriza al operatorului ecconomic) comisia de receptie finala a 

lucrarilor, creata de beneficiar, va verifica calitatea lucrarilor executate si corespunderea lor cu 

cerintele termenilor de garantiie, va intocmi proces verbal de finisare a lucrarilor. La sfirsitul etapei a 

IV si dupa finalizarea proiectului va fi actualizat planul de asigurarea a durabilitatii lui. 

3.5.2. Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui   

                         proiect precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect  

                        precedent). 

            Proiectul e o continuare a 2 proiecte „Asigurarea orasului Falesti cu apa din riul Prut”, 

finantat din sursele financiare ale FNDR si  „Finalizarea construcţiei apeductului Prut- Făleşti”, 

finantat de Fondul Ecologic National. Lucrările apeductului Prut-Falesti au început în 2009, costul 

total constituind 58497537,20 lei. Pînă la 01.01.2013, pentru executarea lucrărilor, a fost alocată şi 
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valorificată suma de 50 443 878,17 lei, inclusiv: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională-

11251 060,89 lei, Fondul Ecologic N. 19 892 899,00 lei; contribuţia CR Falesti- 17 299 918,28  lei; 

bugetul de stat - 2 000 000,00  lei.   

Constructia apeductului a inceput in anul 1984. Din 1990 toate constructiile apeductului au 

stationat fara expluatare. Din 2007 Institutul „Acvaproiect” a elaborat alt proiect ”Alimentarea 

orasului  Fălești cu apă din riul Prut” care, initial, nu prevedea înlocuirea traseului din țevi de metal 

cu diametrul D= 820 mm – 920 mm cu o lungime L=18,8 km, construit în a.1984-1986, decît doar 

executarea lucrărilor de profilactică, reparația unor fîntîni, montarea filtrelor de aer, ventuze, vanelor 

și rețelelor de evacuare a apelor în caz de reparații a traseului. După finalizarea lucrărilor de montare 

a utilajului și liniilor de aprovizionare cu energie electrică la stațiile de pompare, treapta I și II, a fost 

efectuata construcția traseului de apeduct din țevi de polietelen cu o lungime L=6,6 km, ce unește 

acele două stații, finalizarea lucrărilor de reconstrucție și montare a utilajului la stația de tratare a 

apei din orasul Fălești. Au fost efectuate incercari hidraulice pentru pomparea apei spre Stația de 

tratare a apei Falesti prin traseul de apeduct existent din țevi de metal existent. În rezultat, traseul de 

apeduct respectiv din țevi de metal cu o lungime L=18,8 km și diametrul D= 920-820 mm, construit 

în anii 1984-1986 nu a rezistat încercărilor. Au apărut multiple fisuri, rupturi de țevi pe întreg traseul. 

La 11.08.2015 prin scrisoarea nr.02/1-09-153 Consiliul raional Fălești s-a adresat Serviciului de Stat 

pentru Verificarea Proiectelor și Construcțiilor pentru a examena starea tehnică a apeductului. 

      În rezultatul examinării traseului s-a constatat că: traseul de apeduct din țevi de metal cu 

diametrul D= 920-820 mm, construit în anii 1984-1986 și ne pus în funcțiune este montat în soluri 

agresive, care provoacă ruginirea rapidă a țevilor din metal Lipsa stației catadice de protecție contra 

coroziei, au provocat ruginirea rapidă din exterior și interior a țevilor. Comisia a accentuat starea 

nesafisfăcătoare a apeductului pe o lungime L= 18,8 km și a propus înlocuirea țevilor din metal cu 

țevi din polietelena. 

    In ianuarie 2016 a fost elaborat un nou proiect de executie de catre SRL “ACVAPROIECT”, 

ce prevede constructia portiunii de apeduct Taxobeni- Falesti, alte lucrări de constructie si montaj 

pentru finisarea constructiei apeductului Prut-Falesti. Pina in present au fost efectuate urmatoarele 

lucrari: reconstrucţia Staţiei de tratare a apei şi montarea utilajului,  reconstrucţia staţiilor de pompare 

a apei, treptele I si II, montarea utilajului hidrotehnic şi energetic, inclusiv construcţia liniei LEA de 

aprovizionare cu energie electrică, gradul de finalizare-100%; reparaţia capitală  a bazinului pentru 

acumularea apei potabile (V-6000m
3
); construcţia substaţiilor electrice cu montarea utilajului 

respectiv; LEA pentru aprovizionarea cu energie electrică a Staţiei de tratare; construcţia liniilor 

aeriene pentru iluminarea teritoriului Staţiei de tratare; construcţia reţelelor inginereşti (apă şi 

canalizare) la Staţia de tratare a apei cu conectare la bazinul de acumulare a nămolului; construcţia 

traseului de apeduct de presiune înaltă cu diametrul D= 500 mm polietilena şi o lungime de L= 6,6 

km, Construcţia branşamentului cu o lungime de 0,68 km de la gara auto Falesti pina la la strada 

Alexandru Lapusneanu s.a.   

3.5.3. Participanţii proiectului (partener local, grupuri-ţintă, autorităţi locale etc.) şi 

rolul acestora; 

Aplicantul v-a coordona, in comun cu ADR Nord, Comitetul Direcor Local implementarea 

proiectului, comunica cu ADR Nord, partenerii de proiect, operatorul economic si supraveghetorul 

tehnic. In colaborae cu primaria orasului Falesti va identifica posibilitatea si va crea la baza DPGCL 

Falesti a serviciului regional de aprovizionare cu apa si canalizare. Primăria Falesti va promova 

proiectul, pregati populatia pentru achizitionarea noilor servicii  apa si canalizare, instrui specialistii 

DPGCL, ce vor gestiona apeductul dupa finisarea proiectului. Primaria Risipeni va finisa constructia 

apeductului din Risipeni si Bocsa (finantat din FNDR), va construi Statia de tratare a apei, se va 

conecta la apeductul Prut-Falesti, va constientiza si pregati cetatenii localitatilor respective pentru 

contorizare si achizitionarea noilor servicii de asigurare cu apa si canalizare. Primaria Falestii Noi in 

prezent construieste apeduct si sistem de canalizare in sat, exista proiectul tehnic pentru conectarea 

apeductului satesc la Statia de Tratare a apei, finantat de Fondul Ecologic National. Primaria 

Albinetul Vechi dispune de proiect tehnic pentru unirea la apeductul Faleti- Navirnet, construit in 

anul 2014, iar satul Navirnet este conectat la conducta Falesti- Navirnet.  
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3.5.4. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 

instrumentele etc.). 

Pentru buna funcţionare a proiectului, Consiliul raional Făleşti va pune la dispoziţie un birou 

de lucru, 1 compiuter, 1 imprimantă, xerox, echipamentul şi mobilierul necesar, telefon, fax, 

conectare la internet, contribuţia în valoare de 5000000 lei. Aplicantul va asigura cu transport 

deplasarea specialistilor in localitatile, unde au loc lucrarile de constructie si montaj al apeductului. 

Ziarul „Patria mea” si postul local de radio vor informa populatia raionului despre mersul 

implementarii proiectului, scopul, obiectivele, activitatile si rezultatele obtinute in cadrul lui. 
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3.6  Durata şi planul de acţiuni 

Durata proiectului va fi de 36 luni. 

Notă: În planul de acţiuni  nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activităţile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. 

Planul de acţiuni trebuie să fie suficient de detaliat, oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activităţi reieșind 

din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acţiuni trebuie să fie elaborat în baza următorului model:   

Planul de acțiuni al proeictului „Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2”.    

Produse  Activitati 

ANUL1 ANUL 2 ANUL 3 Instituția  

responsab

ilă 

Parti     

implicate  

Indicatori de 

progres/Punct

e de reper 
semestru 

1 

semestru 

2 

semestru 

1 

semestru 

2 

semestru 

1 

semestr

u 2 

Rezultatul 1: Planificarea strategica  locală  si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000  

                       locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.   

Produsul 1.1   

6 documente 

strategice ale 

APL la 

compartiment

ul Apa si 

canalizare 

ajustate, 

actualizate 

    si aprobate 

Activitatea 1.1.1   

Elaborarea si 

adoptarea 

planurilor de 

dezvoltare social 

economica pe anii 

2017-2020 cu 

includerea 

compartimentului 

“Apa si canalizare” 

a primariilor 

Risipeni si Falestii 

Noi. 

            

Consiliul 

raional 

Falesti 

 

Primariile 

Risipeni si 

Falestii 

Noi 

Sectia 

constructie, 

primariile, 

institutiile 

publice, 

ONG, agenti 

economici,  

Intreprindere

a municipala 

Risipeni, 

Centrul de 

sanatate, 

gimnaziile 

locale 

 

6 documente 

strategice ale 6 

APL de nivelul 

I si II 

actualizate si 

adoptate la 

sedintele 

consiliilor. 

Deciziile de 

aprobare 

Activitate 1.1.2 
Actualizarea 

Strategiei de 

dezvoltare socio 

      

CR 

Falesti  

Sectiile 

constructie 

Sectiile si 

directiile CR 

Falesti,  

Servicii 

Strategia      

actualizata si 

aprobata 
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economica a 

raionului Falesti in 

domeniul Apa si 

canalizare pe anii 

2013-2020,  

si 

economie, 

Primarie 

or. Falesti 

 

desoncentrate 

primariile 

implicate in 

proiect,  

ADR Nord, 

DPGCL, 

ONG   

Dezizia APL 

privind 

adoptarea 

strategiei 

Activitatea 1.1.3 

Actualizarea 

Strategiei de 

Dezvoltare 

Durabila Integrata a 

orasului Falesti pe 

anii 2015-2020. 

      

Primaria 

orasului 

Falesti 

  

 

 

Sectia 

economie a 

CR Falesti 

DPGCL 

Institutii 

publice din 

oras, 

Inspectia 

ecologica, 

Centrul de 

Sanatate 

Publica 

 

 Strategia de 

ajustata si        

actualizata 

 

Decizia de 

aprobare a 

Consiliului 

oraenesc 

Activitatea 1.1.4 
Actualizarea 

Planului de 

dezvoltare social 

economica si 

compartimentului 

“Apa si canalizare” 

pe anii 2016-2020 a 

primariilor 

Albinetul Vechi si 

Navirnet. 

      

Primarile 

Albinetul 

Vechi si 

Navirnet 

 

 

  

Sectia 

economie a 

CR Falesti 

Intreprinderil

e municipale,   

institutii 

publice, 

ONG-uri, 

agenti 

economici  

Planurile   

actualizate 

 

Deciziile de 

aprobare a 

Consiliilor 

locale 

Rezultatul 2:  Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru crearea  

                        noului sistem regional  de alimentare cu apă potabilă.   

Produsul 2.1 Activitatea 2.1.1               Consiliul Primariile Agendele, 
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Memoran- 

dum intre 

APL de 

nivelul I si II 

din raioanele 

Falesti, 

Glodeni si 

Ungheni 

incheiat                                           

Organizarea a 3 

intilniri de lucru pe 

problemele 

cooperarii intre 

organele APL 

locale si raionale si 

prestatorul de 

sevrvicii din 

raioanele Falesti, 

Glodeni si Ungheni 

raional 

Falesti, 

Sectia 

Economie  

implicate in 

proiect, 

servicii 

desconcentrat

e, DPGCL  

listele 

participantilor, 

poze de la 

seminare  

Activitatea 2.1.2  

Promovarea 

cooperarii intre 

APL si prestatorul 

de servicii, prin 

plasarea a 4 articole 

in mass/media, 4 

interviuri la Radio 

Moldova, Eco-FM, 

5- pe paginile web 

a beneficiarului cr-

falesti.md si 

ecofalesti.md. 

            

Consiliul 

raional 

Falesti,  

Specialist 

relatii cu 

publicul, 

managerul 

de proiect, 

CDL 

Redactia  

Ziarului 

“Patria mea” 

Postul de 

radio local   

13 articole si 

materiale 

publicate 

in mass-media, 

Radio, paginile 

web s.a.  

Activitatea 2.1.3 

Organizarea 

Forumului 

comunitar cu 

participarea 

organelor APL si 

prestatorului de 

servicii, incheierea 

memorandului de 

cooperare si 

colaborare privind 

      

Consiliul 

raional 

Falesti 

Sectia 

Economie 

Primaria or. 

Falesti 

DGGCL 

 

-1 forum 

comunitar 

organizat 

 

-Memmoran-

dumul incheiat 

semnat si 

aprobat de 

Forum 
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crearea sistemului 

regional de 

asigurare cu apa. 

 

 

Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in  

       viitor reţelei de alimentare cu apă potabilă şi conectarea la apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din r. Ungheni şi Glodeni).            

  

Produsul 3.1   

Portiunea de 

apeduct 

Taxobeni-

Falesti cu o 

lungime de 

18,8 km 

construita   

 

       

Activitatea 3.2.1 

Organizarea 

procedurilor de 

achizitie penru 

selectarea 

operatorului 

economic  

            
ADR 

Nord  

Consiliul 

raional 

Falesti  

Operator 

economic  

selectat de 

ADR Nord  

Contract de 

atribuire a 

luctrarilor 

incheiat  

 

Activitatea 3.2.2     

Contractarea 

operatorului 

economic, 

selectarea si 

contractarea 

supraveghetorului 

tehnic, selectati de 

ADR Nord. 

            
ADR 

Nord  

Consiliul 

raional 

Falesti  

Operatorul 

economic si 

supraveghetoru  

tehnic selectati 

de ADR Nord 

si contracte 

inchiate cu ei 

Activitatea 3.2.3     

Contractarea 

autorului de proiect 

de  catre Consiliul 

raional Falesti. 

      

Consiliul 

raional 

Falesti 

Sectia 

Constructii 

Contractul cu 

autorul de 

proiect  

incheiat 

Activitatea 3.2.4     

Executarea 

lucrarilor de 

constructie si 

      

Consiliul 

raional 

Falesti, 

ADR 

Sectia 

constructie 

Primariile 

implicate in 

Apeductul 

Taxobeni-

Falesti 

construit 
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montaj de catre 

Operatorul 

economic conform 

proiectului tehnic  

Nord, 

Operatoru 

economic 

proiect, 

servicii 

desconcentrat

e 

 

 

 

Activitatea 3.2.5 
Organizarea 

receptiei la 

terminarea 

lucrarilor si 

receptia finala.  

      

Operatorul 

economic, 

Consiliul 

raional 

Falesti, 

ADR Nord 

Servicii 

desconcentrat

ePrimariile 

partenere  

Lucrarile de 

constructie si 

montaj ale 

apeductului 

finisate   

 

Activitatea 3.2.6 
Transmiterea 

bunului obtinut in 

urma implementarii 

proiectului 

beneficiarului final 

al proiectului, 

Consiliului raional 

Falesti  

      

Operatorul 

economic, 

CR 

Falesti, 

ADR Nord 

Consiliul 

raional, 

DPGCL 

Apeductul 

transmis 

Consiliului 

raional 

 

Decizia de 

primire a 

bunului. 

Rezultatul 4:  Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii 

 

Produsul 4.1                                       

Comitetul 

Direcor Local 

(CDL) creat   

Activitatea 4.1.1    

Crearea 

Comitetului 

Director Local, 

monitorizarea de 

catre el a executarii  

activitatilor  

proiectului si 

evaluarea riscutilor              

            

Consiliul 

raional 

Falesti  

Sectia 

Economie 

ADR Nord 

  

Proces de 

autoorganizare 

demarat, 

Comitet  

Director Local 

creat.    
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Activitatea 4.1.2     
 Promovarea 

proiectului la nivel 

local si regional, 

asigurarea 

transparenței și 

durabilitatii 

proiectului   

      

Consiliul 

raional 

CDL 

Specialist 

relatii cu 

publicul 

Ziarul “Patria 

mea” 

Postul de 

radio Falesti. 

Numarul de 

materiale 

publicate si 

difuzate 

Activitatea 4.1.3   

 Audierea și   

aprobarea planului 

anual, rapoartelor 

trimestriale si  final 

al  proiectului 

      

Comitetul 

Director 

Local 

Managerul 

de proiect 

Sectia 

economie 

Planuri 

trimestriale 

elaborate si 

adoptate, 

rapoarte 

elaborate si 

adoptate 

Activitatea 4.1.4   

Evaluarea riscurilor 

și problemelr cu 

elaborarea  si 

oferirea  

recomandărilor 

      

CR Falesti 

Comitetul 

Director 

Local 

 

Secia 

constructie 

DPGCL 

Inspectia 

ecologica, 

Centrul de 

Sanatate 

Publica 

Plan de 

evaluare si 

diminuare a 

riscurilor 

elaborat si 

aprobat 

Produsul 4.2    

Prestator 

regional de 

servicii  

Apa si 

canalizare 

creat 

 

                       

Activitatea 4.2.1 

Identificarea in 

comun cu primaria 

Falesti a 

oportunitatilor de 

regionalizare a 

serviciului de 

asigurare cu apa si 

canalizare cu 

precautarea 

            

CR 

Falesti, 

primaria 

orasului 

Falesti  

DPGCL 

Servici 

desconcentrat

e   

Varianta de 

creare a 

serviciului 

regional 

identificata  



 

 23 

 

chestiunii la sedinta 

Consiliului raional                

Activitatea 4.2.2 

Crearea Serviciului 

regional de 

asigurare cu apa si 

canalizare pe baza 

Intreprinderii 

municipale DPGCL 

Falesti.  

                  

            

Consiliul 

raional 

Falesti 

Primaria 

or. Falesti  

Sectia 

constructie, 

consiglieri 

DPGCL  

 Serviciul 

regional de 

asigurare cu 

apa si 

canalizare 

creat 

 

Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei, minimizarea  

                        perderilor si scurgerilor de apa. 

 

Produsul 

5.1.1    

30000 

cetateni si 

consumatori 

informati, 125 

de 

reprezentanti 

ai APL, 

intreprindeilor 

municipale, 

specialisti in 

domeniu ai 

localitatilor 

conectate la 

apeduct 

instuiti         

Activitatea 5.1.1 

Campania de 

promovare si 

vizibilitate a 

proiectului, 

informarea pe 

diferite cai a peste 

30 mii cetateni si 

consumatori de apa 

            

Consiliul 

raional 

Falesti, 

Primariile 

rurale  

Specialist 

relatii cu 

publicul 

Redactia 

“Patria mea” 

Postul de 

Radio local  

30 mii de 

cetateni si 

consumatori de 

apa informati   

Activitatea 5.1.2   

Organizarea 

conferintelor de 

lansare, finalizare, 

celor de presa, 

distribuirea 

comunicatelor de 

presa                      

            

 Sectia 

Constructi

i 

Primaria or. 

Falesti, 

Redactia 

“Patria mea” 

Postul de 

radio local  

Mass-media 

informata 

depre proiect si 

donator, 

parteneri si 

beneficiari  

Activitatea 5.1.3   

Articole in ziarul 

„Patria mea”,  

            

 Redactia 

“Patria 

mea” 

Primariile 

implicate 

DPGCL  

Articolele la 

ziar si 

reportaje 
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interviuri la Postul 

de Radio  Falesti 

Postul de 

radio local 

lunare 

publicate  

Activitatea 5.1.4   

Confectioanarea si 

amplasarea la 

santier si sediile 

partenerilor a 8 

panouri informative 

despre proiect, 

donatori si 

parteneri                         

            

Consiliul 

raional 

falestiSect

ia 

constructii

  

ADR Nord 

Primariile 

implicate in 

proiect  

8 panouri 

informative 

amplasate  

Activitatea 5.1.5   

Organizarea a 5 

seminare de 

informare si 

instruire cu 

reprezentanti ai 

organelor APL, 

intreprindeilor 

municipale, 

specialisti in 

domeniu ai 

localitatilor, ce se 

vor conecta la la 

apeduct.         

            

Consiliul 

raional 

Falesti 

 

Secta  

constructii

  

Centrul de 

Cooperare 

Transfrontali

era 

DPGCL  

Nivel sporit de 

informare si 

cunostinte ai 

participantilor 

la 125 

beneficiari in 

cadrul a 5 

seminare de 

instruire.  

 

Activitatea 5.1.6   

Constientizarea 

populatiei si 

consumatorilor de 

apa prin paginile 

web ale Consiliului 

raional  

cr-alesti.md si 

www.ecofalesti.md 

      

Consiliul 

raional 

Falesti 

 

Secta  

constructii

  

Redactia 

„Patria mea” 

Specialist 

relatii cu 

publicul, 

specialist TI 

Numarul de 

materiale si 

articole despre 

proiect plasate 

pe pagina web, 

ecofalesti.md, 

retelele de 

socializare 

http://www.ecofalesti.md/
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4.  REZULTATE PRECONIZATE 

 

4.1  Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 

Indicaţi  (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăţi: 

4.1.1. Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. (cum se modifica situația lor în urma  

                      implementării proiectului 

In rezultatul implementarii proiectului situatia grupurilor tinta v-a fi imbunatatita in felul 

urmator:  

- 18000 locuitori ai oraşului Falesti si 10000 mii locuitori din 5 primarii rurale vor fi 

asiguraţi cu apă potabilă din riul Prut.  

- 215 agenti economici, 60 de institutii publice din r. Falesti (scolile, grădiniţile, institutiile 

de cultură, centrele de sanatate etc.), ce activeaza in orasul Falesti si primariile implicate in 

proiect. 

 

- Serviciu regional de asigurare cu apă potabilă din riul Prut creat. 

 

- Condiţii pentru conectarea la apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din 

Ungheni şi Glodeni create, prin constructia apeductului Prut- Falesti.   

- Nivel sporit al calităţii vieţii cetăţenilor din localitatile tinta a proiectului. 

- Cooperare regională între administratiile publice locale de nivelul I si II din diferite raioane 

si prestatorii de servicii imbunatatita.   

- Memorandum intre APL de nivelul I si II incheiat si aprobat. 

-  Capacităţi locale si regionale consolidate, nivel sporit de constientizare a populatiei 

privind utilizarea durabila a apei si contractarea serviciului regional cu asigurae cu apa 

potabila din riul Prut. 

- Acces al populatiei si consumatorilor la servicii apa si canalizare regionale mai calitative. 

 

4.2  Produse si rezultate  

5 (max. 300 de cuvinte).  

4.2.1. Produse (rezultate imediate, tangibile) - ceea ce proiectul va crea în fond. (Valori 

inițiale și țintă) 

 6 documente strategice ale APL ajustate si aprobate 

Valoarea initiala:   2 strategii, 2 planuri elaborate; 

Valoarea tinta:  6 documente strategice actualizate aprobate APL 

 

 Memorandum intre APL si prestatori de servicii incheiat.    

 Valoarea initiala: 0; 

 Valoarea tinta: 1  

 

 Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti construita.   

Valoarea initiala: 6,6 km;  

Valoarea tinta: 25,4 km  
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 Comitetul Direcor Local (CDL) creat.   

Valoarea initiala: 0; 

Valoarea tinta: 1  

 

 Prestator regional de servicii „Apa si canalizare” creat. 

Valoarea initiala: 0;  

Valoarea tinta: 1  

 

 30000 cetateni informati, 125 de reprezentanti ai APL, i/m, specialisti in domeniu nstruiti         

Valoarea initiala: 0; 

Valoarea tinta: 30,000 cetateni informati, 125-instruiti  

 

Notă: Cel puţin, unul din produsele indicate în Instrucţiunea utilizatorului, pct. 2.1.5, trebuie să fie 

inclus şi în varianta de proiect propusă.  

 

4.2.2. Rezultate (efecte pe termen/lung). Cum va contribui proiectul  la soluționarea 

problemei identificate. (Valori inițiale și țintă)  

 Planificarea strategica armonizată a contribuit la crearea serviciului regional si asigurarea a 

18 000 locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.   

Valoarea initiala: 2  

Valoarea tinta: 5 documente strategice actualizate si adoptate 

 

 Mecanism de cooperare intre APL si prestatorii de servicii pentru crearea sistemului regional 

de alimentare cu apă.   

   Valoarea initiala: 0  

   Valoarea tinta: 1 

 

 Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul  

   Apa si canalizare  

   Valoarea initiala: 0  

   Valoarea tinta: 28 mii locuitori asigurati cu apa  

 

 Portiunea de apeduct Taxobeni-Falesti cu o lungime de 18,8 km construita.   

Valoarea initiala: 6,6km ;  

Valoarea tinta: 25,4 km  

  

 Capacitati consolidate ale organelor APL si prestatorilor de servicii 

         Valoarea initiala: 0  

               Valoarea tinta:  Comitet Director Local si prestator regional de servicii Apa si  

                                         canalizare create 

 

 Nivel sporit de constientizare a populatiei privind  protectia si utilizarea eficienta a apei, 

minimizarea perderilor si scurgerilor de apa.            

         Valoarea initiala: 25%                       

         Valoarea tinta: peste 30000 locuitori informati             

 

           Constuctia apeductului va permite asigurarea cu apa 28000 de locuitori din 6 localitati . 

Este construita din baii FNDR Statia de Tratare Falesti, ce va asigura cu apa potabila localitatile 
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Falesti, Falestii Noi, Albinetul Vechi, Navirnet, este documentatia tehnica si se va construi Statia 

de tratare din Risipeni, ce va asigura satele Risipeni si Bocsa, iar in viitor si Izvoare. 

            Va fi creat serviciul regional care va presta servicii mai calitative de aprovizionare cu apa 

si canalizare. In perspectiva vor avea acces si posibilitaea de conectate la apeductul construit inca 

69 de localitati. 

 

4.3  Efectele multiple 

 (max. 300 de cuvinte)  

Descrieţi posibilităţile de aplicare a rezultatelor proiectului, răspunzînd la următoarele întrebări: 

 Proiectul poate fi aplicat pe o arie geografică mai mare din regiune? 

Proiectul respectiv are efect multiplicativ şi poate fi implementat cu succes atit in alte 

localitati si centre raionale ale Regiunii de Dezvoltare Nord, cit si in alte regiuni ale ţării, 

amplasate in bazinele hidrografice ale riurilor Prut si Nistru.  

 Rezultatele proiectului pot avea un impact pozitiv asupra unui mai mare număr de 

persoane din regiune? 

Proiectul are caracter regional si este un model de soluţionare a problemelor de asigurare 

cu apă potabilă şi canalizare a populaţiei din localităţile mai multor raioane (Făleşti, Ungheni, 

Glodeni) şi cooperarea la nivel regional dintre autorităţile publice de nivelul I şi II. Proiectul va 

avea impact pozitiv nu numai asupra consumatorilor din orasul Falesti, dar si a localitatilor rurale 

Risipeni, Bocsa, Falestii Noi, Albinetul Vechi si Navirnet ce se vor conecta la apeductul central, 

iar pe viitor si asupra altor 69 de localitati din raionul Falesti. 

Prpoiectul va avea impact pozitiv nu numai asupra locuitorilor din cele 6 localitati 

conectate la apeduct, dar si a celorlalte 63 de localitati rurale ale raionului Falesti si 5 din 

raoioanele Ungheni si Glodeni. O buna parte din ele dispun d estudii de fezabilitate, proiecte 

tehnice pentru asigurarea localitatilor cu apa din raul Prut. 

  

 Rezultatele proiectului pot declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact 

benefic asupra dezvoltării regiunii? 

 

Rezultatele proiectului vor vor declansa noi genuri de activitate, cum ar fi: 

 Serviciul regional de asigurare cu apa si canalizare, ce va gestiona apeductul Prut-Falesti, 

contribuind la sporirea calitatii vietii cetatenilor si crearea noilor locuri de munca. 

 In 3 localitati rurale, conectate la apeductul Prut-Falesti, vor fi create 3 intreprinderi 

municipale si intreprinderi municipale, creindu-se noi locuri de munca. 

 Irigarea de terenuri agricole, ce va influenta pozitiv la dezvoltarea ecolnomica a regiunii, 

va declansa un nou gen de activitate si creind noi locuri de munca. 

 

4.4.  Durabilitate și Sustentație 

(Max. 300 cuvinte) 

Delimitati urmatoarele 3 domenii ale durabilitatii: 

4.4.1. Modalitatea de susţinere alimentare financiară a proiectului după finalizarea lui (descrieţi 

capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare) 

Durabilitatea/sustenabilitatea proiectului va fi asigurata de Consiliul raional, primaria 

Falesti, DPGCL. Pentru sustinerea in continuare a proiectului si intretinerea servicului regional 

Consiliul raional va identifica noi surse de finanţare, inclusiv de la bugetul de stat, raional şi 

orăşenesc, pentru finisarea completă a apeductului şi conectarea la el a localităţilor rurale din raion 
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şi cele vecine. Vor fi elaborate proiecte pentru atragerea noilor investiţii şi soluţionarea integrală 

a alimentării cu apă potabilă calitativă şi canalizare în regiune.  

Intretinerea apeductului va fi asigurata partial de primaria orasului Falesti si Directia de 

Productie a Gospodariei Comunale si de Locuinte, ce va activa pe principiul de autogestiune. 

Specialistii serviciului regional vor fi instruiti pentru a activa eficient in noile conditii, vor 

participa la vizita de studiu la un serviciu similar cu experienta pozitiva in prestarea serviciilor de 

apa si canalizare. Consiliul raional Falesti va veni cu noi surse financiare, identifica noi donatori si 

concursuri de granturi pentru atragerea investiţiilor interne şi externe pentru finalizarea 

constructiei in intregime a apeductului si asigurarea bunei functionari serviciului regional.   

 

4.4.2 Nivelul instituţional (Ce structuri vor fi create pentru a asigura desfăşurarea activităţilor 

după finalizarea proiectului?). 

Consiliul raional in parteneriat cu primaria Falesti va crea pe baza DPGCL Serviciul 

Regional de asigurare cu apa si canalizare. In acest scop, va fi elaborat si aprobat regulamentul de 

functionare a serviciului regional. Dupa finalizarea proiectului gestionarea sistemului de 

alimentare cu apa si canalizare va fi efectuata la baza Directia de Productie a Gospodariei 

Comunale si de Locuinte Falesti care va primi in folosinta de la Consiliul raional Falesti apeductul 

Prut-Falesti si isi va extinde activitatea pe intreg teritoriul raionului.  

 

4.4.3   Completati formularul de mai jos  

 

4.5  Informare şi publicitate 

( maximum 1/2 pagini) 

 

 Precizaţi măsurile pe care le veţi lua pentru ca  proiectul să fie popularizat/ cunoscut 

(Va fi inclusă, cel puţin, următoarea modalitate de informare şi de publicitate: anunţurile în ziarele 

regionale şi/sau locale privind demararea proiectului, finalizarea lui, în ultimul caz menţionîndu-se  

rezultatele obţinute).   

            Constientizarea si informarea şi populaţiei cu scopul, obiectivele, activităţile si rezultatele 

din cadrul proiectului va fi asigurată în cadrul implementării obiectivului „Informarea si 

constientizarea populatiei din regiune privind protecta si utilizarea durabila a apei, ţinând cont de 

interesele sociale, economice şi de mediu”.  

            In acest scop va fi organizata campania informationala a proiectului, desfasurate 2 

conferinte de lansare si finalizare a proiectuliui, 2 conferinte si comunicate de presa, distribuite 

mijloacelor mass-media, Radio Moldova, TVPrim Glodeni.Tot in acst scop vor fi organizate 5 

seminare de informare si instruire, 5 intilniri cu APL urile din raioanele Falesti, glodeni si 

Ungheni. Populatia si consumatorii de apa vor fi informati si prin intermediul paginilor web ale 

partenerilor,reteleor de socializare, ziarul Consiliului rional „Patria mea”, Postului de radio Falesti.   

Pe santier si la sediile beneficiarului si partenerilor de proiect vor fi amplasate 8 panouri 

informative despre proiect, donatori si parteneri.   

                     

5.  MATRICEA CADRUL LOGIC 

Completaţi  formularul de mai jos 

6.   RISCURILE PROIECTULUI 

Completaţi  formularul de mai jos 

7.   BUGETUL PROIECTULUI 

Completaţi formularul de mai jos.  
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A P R O B A T :______________________ 

Iraida Binzari 

Presedintele raionului Falesti 

               20 august 2016 

 

Plan de acțiuni al Consiliului raional Falesti privind asigurarea durabilității proiectului: 

„Asigurarea orasului Falesti cu apa din raul Prut 2” pe perioada 2020-2022 

  

Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

  

Parți implicate Costul, 

lei 

Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

progres 

Instituția persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1: Planificarea strategica  locală  si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000  

                       locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.   

 

1 Evidenta stricta a executarii 

strategilor de dezvoltare 

socio economica a raionului 

Falesti, dezvoltare  durabila 

integrata  a orasului Falesti 

pe anii 2015-2020, 

planurilor de dezvoltare s/e 

ale primariilor Albinetul 

Vechi si Navirnet.    

 

Permanent  Consiliul 

raional 

Falesti, 

primariile 

Falesti, 

Albinetul 

Vechi,  

Navirtnet 

Constantin 

Cuschevici, 

seful Sectiei 

Constructie, 

Primarii 

Consiliul 

raional, primaria 

or. Falesti, 

DPGCL 

- - 2 rapoarte 

despre 

executarea 

planurilor de 

dezvoltare s/e 

Albinetul 

Vechi si 

Navirnet  

2 Punerea in discutie la 

Consiliul raional Falesti si  

orasenesc a chestiunii cu 

privire la mersul executarii 

strategiilor de dezvoltare 

socio economica si 

Trimestrul 

IV 2020 

CR Falesti Constantin 

Cuschevici 

Ion Povivailo 

DPGCL 

Falesti 

Primaria or. 

Falesti 

- - Doua strategii  

de dezvoltare 

s/e evaluate  

2 decizii APL 

privind 

actualizarea 
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necesitatea actualizarii lor. 

 

strategiilor  

3 Precautarea la sedintele   

consiliilor locale Risipeni, 

Falestii Noi  a informatiei 

despre mersul executarii 

planurilor de dezvoltare 

socio economica in 

domeniul „Apa si 

canalizare” si necesitatea  

actualizarii lor. 

I trimestru  

2020   

Consiliile 

locale 

Risipeni, 

Falestii Noi 

Conducatorii 

APL  

CR Falesti 

 Intreprinderi 

municipale, -

Centrul de 

Sanatate, -

institutii publice, 

agenti 

economici, ONG 

- 

 

- 

- 

 

- 

2 informarii  

despre e 

executarea   

planurilor de 

dezvoltare 

social 

economica 

actualizate si 

aprobate de 

APL 

Rezultatul 2:  Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorul de servicii pentru  

                        crearea noului sistem regional  de alimentare cu apă potabilă.  

  

 1 

Ajustarea memmorandului 

dintre organelle APL si 

prestatorul de servicii la 

conditiile noi penru 

dezvoltare si intretinere a 

serviciului regional de 

alimentare cu apa si 

aprobarea lui la Forumul 

comunitar.  

 

Trimestrul 

I 2020   

CR Falesti, 

primariile 

implicate in 

proiect, 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Primarii 

Primariile 

implicate in 

proiect, 

intreprinderile 

municipale 

rurale 

5000 Bugetul local Memorandum 

incheiat , 

semnat si 

aprobat  

Decizia 

Forumului de 

aprobare a 

memorandum

ului 

2 Organizarea unui nou 

Forum comunitar in orasul 

Falesti cu analiza activitatii 

precedente, atragerea noilor 

actori si aprobarea 

memorandumului ajustat 

dintre organele APL si 

prestatorul de servicii 

 

Trimestrul 

I 2020   

Consiliul 

raional 

Falesti 

Cuschevici 

Constantin 

Ssectiile si 

directiile CR 

Falesti, 

DPGCL Mass-

media 

5000 Bugetul local Decizia 

Forului 

despre 

aprobarea 

memeoraandu

lui 
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Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea in  

                       viitor a reţelei de alimentare cu apă şi conectarea la apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din r.  

                       Ungheni şi Glodeni).  

 

 

 

 

1 

Masa rotunda cu tema 

„Sarcinile Consiliului 

raional, primariilor  rurale, 

DPGCL privind asigurarea 

durabilitatii proiectului, 

imbunatatirii de mai 

departe a infrastructurii in 

domeniul „Apa si 

canalizare”, facilitarii 

conectarii la apeduct a 

localitatilor adiacente 

apeductului.  

 

Trimestrul 

I 2020 

CR Falesti 

Sectia 

Costructii 

DPGCL 

ADR Nord 

Cuschevici 

Constantin 

Servicii 

desconcentrate, 

Institutii publice, 

Agenti 

economici, 

ONG,  

Mass-media 

- -   Declaratia 

privind 

imbunatatirea 

continua a 

infrastructurii  

facilitarii 

conectarii la 

apeduct a 

localitatilor 

adiacente 

aprobata. 

 

 

 

2 

Identificarea si atragerea 

noilor investitii pentru 

finisarea constructiei 

apeductului Prut-Falesti si 

conectarea la el, in 

perspectiva, a tuturor 

localitatilor din raionul 

Falesti. Actualizarea  

planului de acțiuni al 

Consiliului raional Falesti 

privind asigurarea 

durabilității proiectului 

„Asigurarea orasului Falesti 

cu apa din raul Prut 2”. 

 

Permanent 

 

2020 

Trimestrul 

1 

Consiliul 

raional, 

primariile 

rurale, 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

 

Centrul pentru 

Cooperare 

Transfrontaliera, 

Sectia 

Constructii 

5000 Bugetul local   

Planul de 

asigurare a 

durabilitatii 

proiectului 

elaborat si 

aprobat  

 

 

 

 

 

Identificarea localitatilor 

adiacente apeductiului Prut-

Falesti, ce la etapa 

2017- 

2022 

Consiliul 

rauioanl, 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Primariile rurale 

Intreprinderi 

municipale    

- -  Localitati, ce 

vor incepe 

pregatirea 
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3 urmatoare vor pregati 

documentatia tehnica, 

identifica surse financiare 

pentru conectarea la reteaua 

regionala de alimentare cu 

apa. 

 

pentru   

conectarea la 

apeduct 

identificate 

Rezultatul 4:  Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii 

 

 

1 

Asigurarea continuitatii 

actvitatii Comitetului 

Director Local in scopul 

asigurarii durabilitatii, 

promovarii si diseminarii 

rezultatelor proiectului 

 

2020-2023 Consiliul 

raional, 

Primariile 

rurale  

 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Primarii  

DPGCL 

Servicii 

desconcentrate 

- - Comiter 

director 

lucrativ timp 

de 3 ani 

 

 

 

2 

Organizarea a 5 adunari 

informative a organelor 

APL, DPGCL cu cetatenii 

si consumatorii 

privind contractarea 

Serviciului de 

aprovizionare cu apa si 

canalizare, contorizarea 

obligatorie, minimizarea 

perderilor si scurgerilor 

 

Permanent 

2020-2023 

Consiliul 

raional, 

Primariile 

rurale, 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Primarii 

DPGCL 

Servicii 

desconcentrate 

- - Nomarul de 

adunari si 

contracte 

incheiate, 

contoare 

instalate, 

scurgeri 

preintimpinat

e 

 

 

3 

Ridicarea calitatii 

serviciului de aprovizionare 

cu apa, prin instruirea 

specialistilor DPGCL, 

APL, consumatorilor, 

organizarea unei vizite de 

studiu si schimb de 

experienta intr-un raion, 

unde deja activeaza un 

Anual 

2020-2023 

Consiliul 

Raional 

Faleesti 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Agentia Apele 

Moldovei 

8000 DPGCL Capacitati 

dezvoltate a 

specialistilor 

apa si 

canalizare, 

prin instruire 

si 1 vizita de 

studiu.  
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astfel de serviciu. 

 

 

4 

Elaborarea regulamentului 

de functionare a Serviciului 

regional de aprovizionare 

cu apa si canalizare 

 

Trimesturl

1 2020 

DPGCL 

CR Falesti 

Primaria 

Falesti 

Bagrin Vasile 

Rusu Vladimir 

CR Falesti 

Agentia Apele 

Moldovei  

- - Regulamentul 

de 

functionare 

aprobat 

 

 

5 

Organizarea la Serviciul 

regional a „Liniei fierbinti” 

cu privire la cu privire la 

informarea despre 

defectiunile, ce pot aparea 

la retelele interne si externe 

 

2020-2023 DPGCL 

 

Bagrin Vasile 

 

CR Falesti 

  

12000  DPGCL 

Falesti 

  

  1 „linie 

telefonica 

ferbinte” 

creata 

 

 

6 

Elaborarea planului de 

asistenta si dotare, dupa 

posibilitate, cu echipamente 

si materiale a Serviciului 

regional de aprovizionare  

cu apa si canalizare pentru 

buna functionare. 

 

Semestrul 

1 2020 

CR Falesti, 

Primari or. 

Falesti,  

Cuschevici 

Constantin 

Primaria or. 

Falesti 

DPGCL 

 

3000 Bugetul local  Planul 

elaborat si 

aprobat de 

Consiliul 

raional si 

Coniliul local 

Falesti 

  

 

7 

Asigurarea Serviciului 

regional cu cadre, instruirea 

si pregatirea lor pentru 

gestionarea eficienta a 

apeductului Prut-Falesti. 

 

Trimestrul 

12019 

Consiliul 

raional 

Falesti 

DPGCL 

Cuschevici 

Constantin 

Bagrin Vasile 

Primaria or. 

Falesti 

Agentia Apele 

Moldovei 

 

3000 

 

Bugetul local 

Numarul de 

specilisti 

angajati, 

seminare 

organizate 

 

 

 

8 

Identificarea si crearea 

serviciului regional de 

alimentare cu apa si 

canalizare, ce va gestiona 

apeductul Prut- Falesti- 

Directia de Productie a 

Gospodariei Comunale si 

Timp de 1 

luna  dupa 

darea in 

expluatatie 

CR raional 

Falesti  

Sectia 

constructii  

Primari or. 

Falesti 

 

Roman  

Radu, 

Constantin 

Cuschevici 

Rusu Vladimir   

  

 Agenti Apele 

Moldovei 

ADR Nord 

DPGCL 

 

- - Decizia CR 

Falesti despre 

crearea 

serviciului 

 

Serviciu 

regional creat 
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de Locuinte Falesti. 

 

  

 Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei,  

                                    minimizarea perderilor si scurgerilor de apa 

 

 

 

 

 

1 

Prelungirea campaniei 

informationale inca pe 3 ani 

pentru a informa populatia 

cu rezultatele proiectului, 

mobiliza consumatorii la 

incheiera contractelor cu 

Serviciul regional, 

constientizarea populatiei 

privitor la atitudinea 

resonsabila fata de apa, 

economisirea si 

preintimpinarea scurgerilor. 

 

2020-2023 Consiliul 

raional 

Falesti 

Primariile 

implicate in 

proiect 

Cuschevici 

Constantin 

Primarii 

primariilor 

rurale 

Mass-media, 

Servicii 

desconcentrate 

specialit relatii 

cu publicul 

100000 Bugetul local Campanie 

informational

a extinsa inca 

pe trei ani   

 

 

 

2 

Continuarea informarii si 

constientizarii populatiei si 

consumatorilor privitor la 

utilizarea durabila a 

apeductelor Prut-Falesti si 

celor locale, calitatea si 

preturile pentru servicii, 

lupta impotriva scurgerilor, 

prin intermediul ziarului 

„Patria mea”, Postul de 

radio local, paginilor web 

ale Consiliului raional cr-

falesti.md si ecofalesti.md. 

2020-2023 Consiliul 

raional 

Falesti 

Primariile 

implicate in 

proiect 

Cuschevici 

Constantin 

Primarii 

primariilor 

rurale 

Mass-media, 

Servicii 

desconcentrate 

specialit relatii 

cu publicul 

- - Campanie  

informational

a extinsa inca 

pe trei ani   
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      Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului: „Asigurarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2    

Obiectivul/Scopul Proiectului Indicatori (max. 5) Surse şi mijloace de verificare Presupuneri 

Obiectivul General al Proiectului (trebuie să 

vizeze  obiectivul stipulat sau să contribuie 

direct la realizarea acestuia) 

Obiectiv general: 

 

Dezvoltarea de soluții locale si regionale pe 

termen mediu si lung pentru asigurarea cu 

apa potabila si sanitatie a populatiei din 

raionul Falesti si 5 localitati ale raioanelor 

Glodeni si Ungheni, contribuind la 

dezvoltarea economica, protectia mediului 

si imbunatatirea calitatii vietii cetatenilor.   

 

Obiectivele Specifice (max. 2) 

1. Constructia portiunii de 18,8 km de 

apeduct Taxobeni- Falesti din cadrul 

apeductului Prut-Falesti   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicatorul 1:                                                                                                                      

18,8 km a portiunii de apeduct Taxobeni-

Falesti construit. 

 

Valoarea inițială: (2016): 0  

Valoarea tintă: (anul 2019): 18,8 km de  

                           apeduct construit 

 

Indicatorul 2:   

Accesul cetățenilor din or. Falesti si 5 

localitati rurale la servicii îmbunătățite de 

alimentare cu apă din r. Prut a crescut de 

la 0 pina la circa 28 mii de locuitori. 

Valoarea inițială: (2016): 0  

Valoarea tintă: (anul 2019): 28 mii 

locuitori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapoarte, informaţii, procese 

verbale la terminarea lucrarilor 

si receptia finala, acte 

predare/primire s.a.   

 

- Proiecte tehnice şi studii de 

fezabilitate executate   

 

- Funcţionarea apeductului, 

staţiei de tratare, numarul de 

conectari si contoare instalate 

 

- Poze de la activităţi 

 

- Facturi fiscale ale operatorului 

economic privind procurarea 

materialelor si echipamentelor, 

executarea lucrărilor de 

constructie si montaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criza social-

economică si 

financiara 

 

- Instabilitate 

politică 

 

- Nerespectarea 

întocmai a 

prevederilor 

contractuale de 

către operatoul 

economic 

subcontractat 

 

 

- Calamitati 

naturale (alunecari, 

inundatii s.a.) 
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Indicatorul 3:                                                                                                                     

70% din respondenți – consumatori de 

apa din r. Prut satisfacuti de serviciul 

regional creat.   

 

Valoarea Inițială (anul 2016): 0% 

Serviciul regional e nou creat si apa din 

Prut nu a ajuns la Falesti 

  

Valoarea tintă: (anul 2020): 70% din 

beneficiari  satisfacuti de serviciul 

regional creat si serviciile oferite.   

 

Peste 30 mii cetateni in 

domeniul apei si canalizarii a 

informati, copii articole, 

materiale publicate  

 

 

- Posibila majorare 

a preţurilor în 

legătură cu criza 

economică şi 

financiară si 

numarul mic de 

consumatori de apa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informarea si constientizarea populatiei 

din regiune privind protecta si utilizarea 

durabila a apei.   

 

 

 

 

Indicatorul 4:                                                                                                                     

Indicator 2: Planificarea strategica  locală  

si regionala a APL vizate in proiect 

elaborata, armonizată si adoptata. 

 

Valoarea inițială : 4 planuri si strategii 

de dezvoltare elaborate 

 

 Valoarea tintă: (anul 2019):  6 planuri si 

strategii elaborate, actualizate si   

aprobate de APL.   

Indicatorul 5: Consumatorii informati si 

pregătiţi pentru utilizarea noilor servicii 

de gestionare a apei potabile în noile 

condiţii 

 

Valoare Inițială (2014): 0   

Valoarea tintă (anul 2019): Circa 30,000 

cetateni informati si 125 reprezentani ai 

APL, serviciului Apa si canalizare 

instruiti in domeniu 

 

 

 

6 planuri si strategii elaborate, 

 Actualizate, aprobate de APL 

 

Poze de la elaborarea si 

ajustarea documentelor 

strategice 

 

 

 

 

 

- Informaţii, articole publicate 

in mass – media, radio, pagina 

web, TVPrim 

 

 

 

 

 

 

Capacitati si surse 

financiare reduse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Indiferenta unor 

cetateni fata de apa  

si economisirea ei 
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Valoarea tintă (anul 2019): Circa 30,000 

cetateni informati si 125 reprezentani ai 

APL, serviciului Apa si canalizare 

instruiti in domeniu 

 

Indicatorul 6: 

Actiuni de informare al populatiei privind 

realiara proiectului in regiune realizate 

 

Valoare Inițială: (2016): 0   

 

Valoarea tintă: (anii2016- 2019): 8 

panouri informative la sediile 

partenerilor si santier instalate, 2  

conferinte, 28 articole si reportaje in 

mass-media, rdio, TV. 

 

 

 

 

 

 

 

- Rapoarte APL, parteneri, 

listele participanţilor la mese 

rotunde, adunări informative, 

Forum, ateliere de instruire. 

 

-Agendele de la instruiri, 

evenimente, listele 

participantilor 

 

- Poze, informaţii, articole în 

mass media de la evenimente 

 

-Numarul de articole, 

comunicate de presă, informatii 

despre proiect plasate in ziare, 

paginile web, retelele de 

socializare, radio, TV. 

 

 

Numarul panourilor instalate, 

poze cu ele, ziare cu articole si 

poze publicate. 

 

 

 

 

 

- Încălcarea 

legislaţiei de mediu 

de către unii 

cetăţeni, apariţia 

unor noi focare de 

poluare a surselor 

acvatice si apelor 

de suprafata 

 

- Indiferenta unor 

cetateni fata de apa  

si economisirea ei 
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Rezultate  (max. 5) 

Care sunt rezultatele preconizate ale 

proiectului? 

 

 

 

Rezultatul 1: 

Planificarea strategica  locală  si regionala 

armonizată a contribuit la crearea 

serviciului regional pentru asigurarea a 

18 000 locuitori ai orşului Falesti si 10 mii 

din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Includeţi toţi indicatorii rezultatelor 

(descriere şi date cantitative) Cel puţin un 

indicator al rezultatului trebuie să 

corespundă indicatorului rezultatului 

măsurii.  

 

 

Indicator 1.1:                                                                                                                     

Compartimentul „Apa si canaliare” 

integrat si aprobat în  6 planuri si strategii 

strategice locale si raionale ale APL-lor 

participante in proiect   

 

Valoarea Inițială (2014): 2 planuri si 2 

strategii elaborate   

Valoarea tintă (anul 2019): 2 planuri de 

sezvoltare social economica elaborate, 2 

planuri si 2 strategii actualizate si 

adoptate de APL 

 

Indicator 1.2: Accesul la apa potabila 

din riul Prut a populatiei localitatilor 

implicate in proiect a crescut pina la 28 

mii de locuitori  

 

Valoarea Inițială (2014): 0 

 

Valoarea tintă (anul 2019):  

10 mii locuitori din 5 localitati rurale si 

18,000- din orasul Falesti 

 

 

 

 

 

 

  

6 documente strategige ajustate 

si aprobate de APL 

 

Decizile despre aprobare 

  

Deciziile Consiliilor locale 

despre aprobarea strategiilor si 

planurilor actualizate si 

aprobate. 

 

 

 

 

Apeductul Taxobeni-Falesti  

construit 

 

Lista localitatilor beneficiare si 

numarul de cetateni in ele 

 

Care sunt condiţiile 

externe necesare 

(dacă există) pentru 

atingerea 

rezultatelor 

proiectului? 

 

- Stabilitate politica 
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Rezultatul 2:  

 

Mecanism de cooperare locala si regionala 

intre administratiile publice locale si 

raionale si prestatorul de servicii pentru 

crearea noului sistem regional de alimentare 

cu apă potabilă.  

 

 

 

 

 

Indicatorul 2.1: 

  

Nivel sporit de informare privind 

cooperarea locala si regionala intre 

administratiile publice locale, raionale si 

prestatorul de servicii 

 

Valoarea Inițială (2016): 0 

 

Valoarea tintă (anul2017):3 intilniri a 

APL din raioanele Falesti, Glodeni si 

Ungheni, 13 articole si interviuri in 

mass-media plasate si publicate 

 

 

 

 

Agendele intilnirilor, listele 

participantilor, poze de la 

intruniri, numarul articolelor 

publicate in mass-media  

 

 

  

  

 

 

 

    

Rezultatul 3:  

 

Infrastructura imbunatatita si optimizata 

pentru prestarea serviciilor publice in 

domeniul Apa si analizare (cu extinderea in 

viitor reţelei de alimentare cu apă potabilă 

şi conectarea la apeduct a inca 69 de 

localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din r. 

Ungheni şi Glodeni).            

 

Indicatorul 3.1 Posibilitatea de a se 

conecta la sursa sigura de apa din r. Prut 

a locuitorilor din APL vizate in proiect a 

crescut de la 0 pina la 28 mii de persoane 

 

Valoarea initiala: 2016- 0  

 

Valoarea tinta: 2019- 28,000 persoane 

 

Indicatorul 3.2 Conditii create pentru    

conectarea in perspectiva la apeduct a 

inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti 

şi 5 din r. Ungheni şi Glodeni).  

           

Valoarea initiala:  0  

Valoarea tinta:  100%  

 

 

Apeductul Prut-Falesti construit 

si pus in functiune, poze, 

procese vervale la terminarea 

lucrarilor si receptia finala, acte 

predare/primire 

Poze, articole mass media, 

rapoarte ale beneficiarului si 

primariilor conectate la apeduct 

s.a. 

   

-Apa adusa la consumatori 

-5 localitati conectate la 

apeductul construit 

 

 

Capacitati 

financiare reduse la 

APL 

 

-Inundatii, 

alunecari de teren 

  

 

 

 

Concursuri de 

granturi europene 

privind 

solutionarea 

problemelor de 

aprovizionare cu 

apa si canalizare 
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Rezultatul 4: 

Capacitati consolidate ale organelor APL de 

nivelul I si II si a prestatorului de servicii 

  

 

 

 

 

Indicatorul 4.1  

 

Au crescut capacitatile APL de  de 

autoorganizare, asociere si monitorizre a 

realizarii proiectului 

 

Valoarea initiala:  0  

 

Valoarea tinta:  Comitet Director Local 

creat, plan de lucru aprobat, sedinte 

trimestriale organizate, monitorizari si 

recomandari efectuate 

 

Decizia de creare a Comitetului 

Director Local 

 

Lista membrilor, planuri de 

lucru, procese verbale sedinte, 

recomandari elaborate 

 

    

Rezultatul 5 :  

 

Nivel sporit de constientizare a     populatiei 

privind îmbunătățirea serviciului, protectia 

si utilizarea eficienta a apei, minimizarea, 

perderilor si scurgerilor de apa     

 

 

Indicatorul 5.1  

 

Populatia si-a schimbat atitudinea fata de 

utilizarea durabila si economisirea apei, 

si-au contorizat la 100 % gospodariile 

proprii, conectate la apeduct, minimizind 

perderile si scurgerile.  

 

Valoarea initiala:  55% 

Valoarea tinta:1   100 % 

Numarul contoarelor instalate, 

cazurilor de raportare a 

scurgerilor apei s.a. 

  

Produse 

1. 6 documente strategice ale APL la 

compartimentul Apa si canalizare ajustate, 

actualizate si aprobate  

 

 

 

 

 

 

2.   Memorandum intre APL de nivelul I si 

II din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni 

incheiat    

Indicatorul 1.1: 6 planuri si strategii de 

dezvoltare scio economica elaborare si 

ajustate, aprobate de Consiliile locale. 

 

Valoarea Inițială (2014): 4 elaborate 

Valoarea tintă (anul 2019): Toate 6 APL 

implicate in proiect au planuri si 

strategii elaborate, actualizate si 

aprobate 

   

Indicatorul 2.1 Mecanisme concrete de 

cooperare locala si regionala intre 

administratiile publice locale si raionale    

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda, lista participantilor 

-Stabilitate politica 

 

 

 

 

 

Intreprinderi 

municipale locale 

cu capacitati 

financiare si baza 

materiala reduse 
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3. Portiunea apeductului Taxobeni- Făleşti 

(Statia de pompare a apei Taxobeni- Statia 

de tratare a apei Falesti) cu o lungime de 

18,8 km construita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Comitetul Direcor Local (CDL) creat   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Prestator regional de servicii  

      Apa si canalizare creat 

 

 

pentru crearea noului sistem regional  de 

alimentare cu apă potabilă create 

Valoarea initiala: 2016- 0  

Valoarea tinta: 2019- 1 Forum APL 

organizat, 1 memorandum intre APL de 

nivelul I si II incheiat si aprobat. 

 

Indicatorul 3.1  

 

Traseul apeductului Prut-Falesti construit 

si pus in functiune 

Valoarea initiala:  6,6 km  

 

Valoarea tinta:  25,4 km 

 

Indicatorul 3.2  

Accesul populatiei din 6 localitati la apa 

din riul Prut asigurat  

Valoarea initiala:  0  

Valoarea tinta:  100% 

 

Indicatorul 4.1  

Planuri, rapoarte, procese verbale ale 

CDL elaborate si aprobate, activitati 

monitorizate si promovate. 

Valoarea initiala:  0  

Valoarea tinta:  Comitet Director Local 

lucrativ, alcatuit si repezentanti ai APL 

implicate in proiect   

 

 

Indicatorul 4.2  

Accesul consumatorilor de apa la servicii 

de calitate prestate de serviciul regional 

de alimentare cu apa si canalizare 

memorandumul, decizia Forului 

de aprobare  a lui, poze de la 

eveniment 

 

 

 

 

 

 

Procese verbale de la 

terminarea lucrarilor si receptia 

finala. Acte mpredare/primire a 

apeductului, poze de la 

activitati, rapoarte de 

monitorizare, articole in mass-

media 

 

 

 

 

 

 

Decizia despre crearea 

Comitetul Direcor Local, 

planuri de lucru, rapoarte 

trimestriale si finale, 

recomandari elaborate, articole 

in mass-media si TV. 

 

 

 

 

Decizia de creare a serviciului 

regional „Apa si canalizare”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamitati naturale 

 

Numar mic de 

conectari din cauza 

sitatuatiei 

financiare slabe a 

unor cetateni 

 

 

 

 

 

 

 

Surse financiare 

insuficiente pentru 

conectare a unei 

categorii de cetaeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

6.  30000 cetateni si consumatori informati, 

125 de reprezentanti ai APL, intreprindeilor 

municipale, specialisti in domeniu ai 

localitatilor conectate la apeduct instuiti       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoarea initiala:  0  

Valoarea tinta: Serviciu regional de 

asigurae cu apa si canalizare creat 

 

Indicatorul 5.1  

 

A crescut nivelui de informare si 

cunostinte in domeniul apei sanitatiei cu 

75 % 

  

Valoarea initiala:  25% sau 7500 

locuitori 

Valoarea tinta:  100 % sau 22500 

locuitori ai localitatilor beneficiare 

 

Indicatorul 5.2  

Reprezentanti ai organelor APL, 

intreprindeilor municipale, specialisti ai 

localitatilor, ce se vor conecta la apeduct, 

instruiti in domeniul apei si canalizarii 

Valoarea initiala:  0 

Valoarea tinta:  125 functionari, 

specialisti instuiti in cadrul a 5 seminare 

 

Regulamentul de functionare a 

Serviciului regional „Apa si 

canalizare”.  

 

Lista articolelor si textelor 

publicate in mass-media despre 

proiect.  

 

 

Copiile articolelor si 

reportajelor difuzate si 

publicate 

 

 

Agendele seminarelor de 

instruire, listele participantilor, 

poze de la instruiri, articole la 

ziare, paginile web, retelele de 

socializare. 

 

 

 

 

Activităţi-cheie 

Scrieţi activităţile principale, ce urmează a 

fi desfăşurate, indicînd termenul estimativ  

de finalizare (de ex.:  trimestrul.1, luna a 

IX-a) 

 

-Elaborarea si adoptarea planurilor de 

dezvoltare social economica pe anii 2017-

2020 cu includerea compartimentului “Apa 

si canalizare” a primariilor Risipeni si 

Falestii Noi. (februaarie-martie 2017) 

 

Mijloace financiare. 

Includeţi costul estimativ total pentru 

întregul proiect şi principalele categorii 

de cheltuieli 

 

 

30.000 

 

 

 

 

 

De ex.: rapoartele  Proiectului, 

date statistice 

 

 

 

 

Planurile de dezvoltare s/e, 

contracte, facturri fiscale, 

documente transport, poze s.a. 

Documente contabile, acte 

predare/primire, poze 

 

Care sunt condiţiile 

externe necesare 

(dacă există) pentru 

asigurarea 

realizării 

activităţilor? 

  

Stabilitate politica 
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-Actualizarea Strategiei de dezvoltare socio 

economica a raionului Falesti in domeniul 

apa si canalizare pe anii 2013-2020 (2017 

noiembrie). 

 

-Actualizarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabila Integrata a orasului Falesti pe anii 

2015-2020 (Februarie-martie 2018).  

 

-Actualizarea Planului de dezvoltare social 

economica si compartimentului “Apa si 

canalizare” pe anii 2016-2020 ale 

primariilor Albinetul Vechi si Navirnet 

(februarie-martie 2019). 

-Organizarea a 3 intilniri de lucru pe 

problemele cooperarii intre organele APL 

locale si raionale si prestatorul de sevrvicii 

din raioanele Falesti, Glodeni si Ungheni 

(Noiembrie 2017). 

 

-Promovarea cooperarii intre APL si 

prestatorul de servicii, prin plasarea a 4 

articole in mass/media, 4 interviuri la Radio 

Moldova, Eco-FM, 5- pe paginile web a 

beneficiarului cr-falesti.md si ecofalesti.md.  

(Ianuarie 2017-decembrie 2019) 

 

-Organizarea Forumului comunitar cu 

participarea organelor APL si prestatorului 

de servicii, incheierea memorandului de 

cooperare si colaborare privind crearea 

sistemului regional de asigurare cu apa 

potabila. (Mai 2017) 

 

-Organizarea procedurilor de achizitie 

20.000 

 

 

 

 

15.000 

 

 

 

30.000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

- 

Strategiile de dezvoltare s/e 

actualizate si adoptate se APL  

 

 

 

Documente contabile, acte 

predare/primire, poze 

  

 

Planurile de dezvoltare s/e 

actualizate si adoptate de APL, 

contracte, facturri fiscale, 

documente transport, poze  

Documente contabile, acte 

predare/primire, poze 

Agendele, listele participantilor, 

propunerile parvenite de la 

cetateni  

Documente contabile, acte 

predare/primire, poze 

 

Numarul de articole, informatii, 

comunicate de presa elaborate 

si distribuite, plasate, poze  

Numarul articolelor la ziar si 

Postul de radio local publicate 

Agenda, lista, poze de la 

activitate, articole publicate 

 

 Agenda, lista participantilor, 

Poze de la eveniment 

 

 

 

Cereri, oferte, procese verbale 

Acoperire 

financiara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stabilitate politica 
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penru selectarea operatorului economic 

(Februarie-mai 2017 

 

-Contractarea operatorului economic, 

selectarea si contractarea responabilului 

tehnic, selectat de ADR Nord. (Ianuarie-

februarie 2017) 

 

-Contractarea autorului de proiect de catre 

Consiliul raional Falesti. (Ianuarie-februarie 

2017) 

  

-Executarea lucrarilor de constructie si 

montaj de catre Operatorul economic  

(Ianuarie 2017-decembrie 2019) 

 

-Organizarea receptiei la terminarea 

lucrarilor si receptia finala, decembrie 2019 

 

-Transmiterea bunului obtinut in urma 

implementarii proiectului beneficiarului 

final al proiectului, Consiliului raional 

Falesti, (Decembrie 2019).  

 

-Crearea Comitetului Director Local, 

monitorizarea de catre el a executarii 

activitatilor proiectului si evaluarea 

riscutilor (Iulie 2017). 

 

-Promovarea proiectului la nivel local si 

regional, asigurarea transparenței și 

durabilitatii proiectului (Ianuarie 2017- 

decembrie 2019).  

 

-Audierea și aprobarea planurilor anuale, 

 

 

 

400,0000 

 

 

 

 

120,000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contractul 

 

 

 

 

 

Contractul 

 

 

Procesele verbale la terminarea 

lucrarilor si receptia finala 

 

 

Procesele verbale la terminarea 

lucrarilor si receptia finala 

 

Act predare/primire a bunului 

 

 

 

 

Decizia de creare, lista 

membrilor, planurile de lucru 

s.a. 

 

Numarul de articole publicate, 

reportaje, interviuri difuzate 

 

 

 

 

Planuri anuale, rapoarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finantare la timp, 

conform 

contractului 
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rapoartelor trimestriale si  final al  

proiectului (Iulie 2017- decembrie 2019). 

 

-Evaluarea riscurilor și problemelr cu 

elaborarea si oferirea recomandărilor 

(Ianuarie-februarie 2017). 

 

-Identificarea oportunitatilor de 

regionalizare a serviciului de asigurare cu 

apa si canalizare si crearea lui pe baza 

Intreprinderii municipale DPGCL Falesti 

(Iulie 2018-decembrie 2019).   

 

-Crearea serviciului regional de asigurare cu 

apa si canalizare pe baza Intreprinderii 

municipale DPGCL Falesti (Decembrie 

2019). 

 

-Campania de promovare si vizibilitate a 

proiectului, informarea pe diferite cai a 

peste 30 mii cetateni si consumatori de 

apa (Ianuarie 2017- decembrie 2019).  

 

-Organizarea conferintelor de presa, 

distribuirea comunicatelor de presa privind 

lansarea si finisarea  proiectului  

(Ianuarie 2017-decembrie 2019). 

 

-Articole in ziarul „Patria mea”, interviuri la 

Postul de Radio Falesti (Ianuarie 2017-

decembrie 2019). 

 

-Confectioanarea si amplasarea la santier si 

sediile partenerilor a 8 panouri informative 

despre proiect, donatori si parteneri  

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

3000 

 

 

 

 

 

1000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20000 

 

trimstriale si finale 

 

 

Numarul de riscuri identificate, 

recomandari de diminuare 

 

 

 

Oportunitatile identificate 

 

 

 

 

Decizia crearii serviciului 

regional de asigurare cu apa 

potabila la baza DPGCL 

 

 

Numarul de articole, postere, 

communicate publicate in mass 

media, paginile web, radioul 

local s.a. 

 

 

Ajendele, lista participantilor, 

poze de la conferinte 

 

 

Copiile articolelor 

 

 

 

Lista beneficiarilor, unde s-au 

plasat panouri, poze de la 

instalarea panourilor 
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-Organizarea a 5 seminare de informare si 

instruire cu reprezentanti ai organelor APL, 

intreprindeilor municipale, specialisti in 

domeniu ai localitatilor, ce se vor conecta la 

la apeduct. (Iulie 2017-decembrie 2019). 

   

-Constientizarea populatiei si 

consumatorilor de apa prinin termediul 

paginii web a Consiliului raional cr-

falesti.md, paginii ecologice 

www.ecofalesti.md, retelele de socializare 

(Ianuarie 2017-decembrie 2019). 

 

  

 

 

5000 

 

 

 

 

 

4500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agende, liste, poze 

 

 

 

 

 

Copiile articolelor publicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecofalesti.md/
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Riscurile proiectului „Alimentarea orasului Falesti cu apa din riul Prut 2” 

 

Nr

/r. 

Descrierea riscului Categoria,  

Impact 

(de la 1- 

semnificat

iv pînă la 

4- 

nesemnifi

cativ) 

 

Probabilita

tea  (de la 

1- 

semnificati

v pînă la 4- 

nesemnific

ativ) 

 

Măsuri de 

atenuare a 

riscurilor 

Partea 

responsabilă 

Data 

identific

ării 

riscului 

Data 

actualiză

rii 

Statutul 

Rezultatul 1:  Planificarea strategica  locală  si regionala armonizată a contribuit la crearea serviciului regional pentru asigurarea a 18 000  

                        locuitori ai orşului Falesti si 10 mii din 5 localitati rurale cu apă din riul Prut. 

 

1 

Intabilitate politica. Se are 

in vedere posibile alegeri 

anticipate, cu schimbarea 

membrilor consiliilor, 

schimbarea vectorului 

european si neglijarea 

Legii privind dezvoltarea 

regionala in Republica 

Moldova. 

Politic 

Legal 
2 2 

Promovarea 

vectorului 

european si Legii 

privind dezvoltarea 

regionala in raioan  

si republica. 

Implicarea in acest 

proces a funct. 

publici, 

consilierilor   

Consiliul 

raional 

Falesti, 

primarile 

locale 

09.2015 

Dupa 

alegerea 

presedinte

lui si dupa 

alegerile 

in  

Parlement 

Identificat/ 

actualizat 

2 

Criza economică 

financiara poate  reduce 

capacitatea de plata a 

APL si populatiei, 

complicind sarcina 

partenerilor de proiect sa 

contribuie financiar la 

realizarea proiectului 

Economic 

Financiar 
3 3 

Identificarea 

surselor financiare 

de la diferiti 

donatori, regionali, 

nationali si externi 

Utilizarea 

contributiei in 

natura a cetatenilor 

pe linga surse 

financiare 

 

Consiliul 

raional,  

Primariile 

partenere 

 

2016 

 

 

Iulie-

August 

2016 

Identificat/ 

actualizat 

Rezultatul 2: Mecanism de cooperare locala si regionala intre administratiile publice locale si raionale si prestatorii de servicii pentru  

                       crearea sistemului regional  de alimentare cu apă potabilă 
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3 

Experienta insuficienta de 

gestionare a sistemului 

regional de alimentare cu 

apa potabila. 

Economic 
 

1 

 

2 

Vizita de studiu 

int-o regiune 

avansata in 

domeniu, instruire 

CR Falesti, 

primaria 

Falesti 

Semestru

l I  2016 

Semestrul 

I  2019 

Identificat/

actualizat 

Rezultatul 3: Infrastructura imbunatatita si optimizata pentru prestarea serviciilor publice in domeniul Apa si canalizare (cu extinderea   

in viitor a reţelei de alimentare cu apă şi conectarea la apeduct a inca 69 de localităţi ale raionului Făleşti şi 5 din r. Ungheni şi Glodeni). 

 

 

4 

Posibile calamitati 

naturale (cutremure, 

inundații, vremea rece sub 

limitele admisibile la 

executarea lucrărilor de 

constructie).  

 
 

 
 

 

Tehnogen 

4 4 

Ajustarea planului 

de acțiune 

in conditii 

respective, 

extinderea 

termenului de 

realizare a 

lucrarilor 

CR Falesti, 

Primariile 

locale  

  
Identificat/ 

actualizat 

 

 

5 

Posibile majorari de 

preturi la materialele de 

constructie in legatura cu 

cresterea cursului valutar. 

 

Financiar 

2 2 

Procurarea la timp 

a materialelor, 

preconizarea si 

altor surse 

financiare pentru 

diminuarea riscului 

respectiv 

CR Falesti 

Primariile 

partenere 

 

Ianuarie 

2015 

 August 

2016 

Identificat/ 

actualizat 

Rezultatul 4 Capacitati consolidate ale organelor APL de nivelul I si II si a prestatorului de servicii 

 

 

6 

E posibila reforma de 

descentralizare, ce poate 

diminua rolul Consiliului 

Director Local si APL de 

nivelul II.  

Politic Legal 3 3 

Completarea 

Comitetului cu noi 

membi, stipularea 

noilr sarcini 

reiesind din 

conditiile noi  

Organele 

APL, 

ADR Nord 

2015 

Dupa 

necesitate 

necesitate 

Identificat 

Rezultatul 5 : Nivel sporit de constientizare a populatiei privind îmbunătățirea serviciului, protectia si utilizarea eficienta a apei,  

                        minimizarea perderilor si scurgerilor de apa  

 

 

7 

O parte din cetateni sunt 

pasivi si indiferenti fata 

de problemele 

comunitatii. 

Social 

 

3 

 

3 

 

Actiuni mai utile 

dee informare si 

deconstientizare 

Primariile 

Comunitatile 

DPGCL 

 

2015 

 

August 

2016 

 

Identificat/ 

actualizat 
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Bugetul proiectului 

 

   

Cheltuieli 
Unitat

e 

Numă

r de 

unităţ

i 

Cost unitar 

(în lei) 

Costuri (în 

lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR Contrib. 

proprie 

Alte surse 

1. Lucrări de 

construcţii si 

montaj 

 

 1 

 

 

 

 1 

 

 

 

 56,915580 

 

 

 

  

56,915580 

 

 

 

     

39,580000  

 

 

 

4,837500 

 

12,498080 

Total lucrari 

de constructie 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

56,915580 

 

 

 

56,915580 

 

 

 

39,580000 4,837500 

 

 

12,498080 

 

 

2. Servicii            

2.1 

Contractarea 

supraveghetorul 

tehnic 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

400,000 

 

 

 

 

400,000 

 

 

 

 

 

400,000 

 

- 

 

- 

2.2 

Contractarea 

autorului de 

proiect 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

120,000 

 

 

 

 

120,000 

 

 

 

 

- 120,000 - 

2.3 Panouri 

informative 

1 

 

8 

 

2500 

 

20,000 

 

20,000 - - 

2.4 Servicii de 

constientizare a 

populatiei 

 1 

 

 

 1 

 

 

 22500 

 

 

 22500 

 

 

- 22500 - 

2.5 Servicii de 

ajustare a 

documentelor 

strategice 

1 

(SET) 

 

 

1 

 

 

 

95,000 

 

 

 

95,000 

 

 

 

- 20000 75000 

Total costuri 

servicii    

657500 

 

40000000 5,000000 75000 

Total costuri 

ale proiectului        

 57573080 

 

  40,000000 5,000000  12573080 
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Nota explicativă a bugetului: 

1. Lucrări de construcţii.  

 

Suma proiectului, conform proiectului de exucutie constituie 5691565890 lei, inclusiv TVA. 

La categotria de buget „Lucrari de constructie si montaj” costurile au fost luate din proiectul de 

executie al proiectului si constituie 39,580000.   

2. Servicii . 

La capitolul „Servicii” sunt preconizate surse financiare pentru achizitionarea serviciilor de 

supraveghetor (400,000 lei), autorului de proiect (120 mii lei), confectionare a 8 panouri informative, 

ce vor fi instalate la santier si sediile partenerilor (20,000 lei), Servicii de constientizare a populatiei 

(22500 lei) si servicii de ajustare a documentelor strategice (95000 lei).    

Înainte de a prezenta propunerea  dvs., verificaţi  dacă fiecare  componentă este completă şi 

dacă aceasta corespunde criteriilor indicate: 

Criteriu Trebuie să fie 

completat de către 

aplicant 

Trebuie să fie 

completat de 

către ADR 

 Da Nu Da Nu 

1.Termenul limită a fost respectat Da    

2. A fost completat anume formularul de cerere de 

finanţare, publicat pentru această solicitare.  

Da    

3.  Cererea de finanţare este scrisă în limba de stat Da    

4.  Există un  exemplar original şi 2 copii ale acestuia Da    

5.  Este anexat un CD Da    

6.  Cadrul logic a fost completat şi este anexat  Da    

7.  Bugetul şi nota explicativă este prezentată în 

formatul solicitat, este estimat în lei şi e anexat 

Da    

8.  Proiectul nu  durează mai mult de 36 de luni 

 ( durată maximă permisă) 

Da    

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 

grafice, schiţele, desenele tehnice 

Da    

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

Da    

11. Raportul de verificare a proiectului  Da    


