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Raport narativ final 

privind activitatea desfăşurată în cadrul 

 
Proiectului nr. _9893:  „Reabilitarea reţelei de drum public local (L186) Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti, în lungime de 13,3 km” 

or. Soroca 

Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională Nord 

Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar: Consiliul raional Soroca 

Localizare: RDN, raionul Soroca 

Perioada de implementare: 9 luni 

Perioada de executare a lucrărilor: iunie 2012 – octombrie 2012 

 

Prezentare generală: 

Suma totală a proiectului: 75 026,20 mii lei. 

Suma totală aprobată din FNDR:  8 439,60 mii lei.   

Cofinanțatori: Suma totală finanțată din Fondul Rutier: 41 161,90 mii lei. 

Suma totală valorificată: 49 601,29 mii lei din care 8 439,39 mii lei (Factura MA nr. 1897637 

din 26.11.12) din suma totală de 8 439,60  mii lei, alocată din susle FNDR, ceea ce reprezintă 

99,99 %.   

Scopul proiectului:  

Îmbunătăţirea accesului populaţiei, bunurilor şi serviciilor din raioanele Soroca şi Floreşti pe 

piaţa  regională, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, prin asigurarea unei 

infrastructuri  de transport de calitate care va face conexiunea cu reţeaua de drumuri naţionale. 

Obiective: 

• Îmbunătăţirea stării tehnice a infrastructurii rutiere a drumului public local (L186) Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti (13,3 km) în scopul reducerii costurilor şi creşterii eficienţei 

transportului de mărfuri şi persoane, creşterii gradului de siguranţă rutieră pentru populaţia din 

13 localităţi din raionul Soroca şi 6 localităţi din raionul Floreşti, utilizatori ai  drumului public 

local L186. 

• Scoaterea din izolare şi atragerea în circuitul economic a localităţilor rurale din  zona 

extrem de săracă  din raionul Soroca, prin asigurarea conexiunii la drumurile republicane R13, 

R18, Magistrala 2, reţeaua de cale ferată Bălţi-Floreşti-Cotovsc-Ucraina şi Aeroporturile din 

or.Bălţi şi satul Mărculeşti şi a localităţilor  rurale din raionul Floreşti, prin asigurarea conexiunii  

la drumul republican R7 şi Magistrala 2 care leagă ambele raioane cu statul vecin, Ucraina; 

• Imbunătăţirea accesului populaţiei din zonele rurale tranzitate de Drumul raional Pîrliţa-

Dumbrăveni-Vădeni-Floreşti la locuri de muncă, bunuri şi servicii existente în cele 5 centre  

urbane (Soroca, Floreşti, Şoldăneşti, Drochia, Bălţi). 
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Tipurile de activitate ale proiectului: 

Activități finanțate din sursele FNDR: 

- Achiziția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul L186 Florești-

Vădeni-L107, km 10-25, tronsonul km 16+646 – 18+246. 

A fost contractat operatorul economic SRL „Nouconst”, (contract de antrepriză nr. 83 din 

08.05.12, înregistart la AAP la data de 30.05.12 cu nr. 765/12-1); 

- Contractarea serviciilor de supraveghere tehnică. 

În urma desfășurării achizițiilor publice a fost contractat ÎS „SABOS”, (contract de sevicii 

nr.90 din 11.06.12); 

- Contractarea serviciilor de monitorizare a obiectul. 

A fost contractat SRL „UNIVERSCONS”, (contract de antrepriză nr. 137 din 01.06.12); 

- Elaborarea a 2 panouri informative. 

SRL „Proartstil”, (contract nr. 88 din 01.06.12) 

- Construcția unei porțiuni de drum cu lungimea de 1,6 km (PC 182+46 pînă la 162+86). 

Activități finanțate din alte surse, cofinanțări: 

CR Soroca:    -  Achiziţia studiului de prefezabilitate (cheltuielile financiare pentru 

elaborarea studiului de prefezabilitate au fost suportate  de către  aplicant, Consiliul raional 

Soroca);  

- Achiziţia proiectului tehnic (cheltuielile financiare pentru elaborarea 

proiectului de execuţie au fost suportate  de către  aplicant, Consiliul raional Soroca); 

- Desfășurarea activităților de conștientizare a populației. Au fost elaborate 

4 avize si publicate în media locală, 2 comunicate de presă , respectiv la lansarea şi închiderea 

proiectului, 4 articole în mass-media locală privind activităţile majore ale proiectului, acordate 4 

interviuri TV locală şi naţională; conferinţă de presă. 

Fondul Rutier:    - Execuţia lucrărilor de reparație a unei porțiuni de drum de 2,5 km din 

lungimea totală de 13,3 km planificată în cadrul proiectului.  
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Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului  

Nr. 

d/o 
Indicatori planificați: 

Rezultatele principale atinse la finele 

proiectului: 
Notă explicativă 

Indicatori de produs 

1. Lungimea drumurilor renovate 

 13,3 km de drum internațional renovat; 8,6 km de drum internațional renovat, 

Din 13,3 km valoarea inițială, 7,0 km drum  au 

fost renovați din sursele Fondului Rutier (2,5 

km drum în a. 2011 și 4,5 km în a. 2012) și 1,6 

km - din sursele FNDR. Total renovați – 8,6 km 

drum. Indicatorul va fi atins pe viitor odată cu 

atragerea altor fonduri de către beneficiar. 

2.  Persoane informate   

 17 286 persoane informate; 17 286 persoane informate; 100 % din valoarea inițială. 

3. Campania de conștientizare   

 5 emisiuni radio/TV 5 emisiuni radio/TV Indicatorul a fost realizat 100% 

 7 publicații în presă 7 publicații în presă Indicatorul a fost  realizat 

 2 conferințe de presă 2 conferințe de presă Indicatorul a fost realizat 

 0 buclete informaționale 50 buclete informaționale 
Au fost editate din sursle CR Soroca pentru 

informarea și conștientizarea populației. 

 
2 banere informative pentru informarea și 

conștientizarea populației 

2 banere informative pentru informarea și 

conștientizarea populației 

Au fost confecționate din sursele FNDR și 

plasate în locurile publice din or. Soroca.  

Indicatori de rezultat 

1. Locuri noi de muncă   

 7 locuri de muncă noi create (pe termen lung) 
7 locuri de muncă noi create (pe termen 

lung) 

Angajați ai SA „Drumuri-Soroca”, care vor 

menține  durabilitatea proiectului.  

 17 286 persoane cu acces îmbunătățit la drum 
17 286 persoane cu acces îmbunătățit la 

drum 
100 % din valoarea inițială 

2. Automobile pe trafic   

 

1 900 automobile pe trafic 

- 700 automobile pe trafic în zile lucrătoare; 

- 700 automobile pe trafic în weekend; 

- 500 automobile pe trafic în timpul nopții. 

1 900 automobile pe trafic 

- 700 automobile pe trafic în zile lucrătoare; 

- 700 automobile pe trafic în weekend; 

- 500 automobile pe trafic în timpul nopții. 

Indicatorii au fost colectați de către managerul 

de proiect din sursele poliției rutiere.  

Au fost realizați în întregime.  
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Recepția finală a obiectului 

Recepția finală a obiectului a fost organizată la data de 12.10.12.  

(Proces verbal de receție finală nr.11 din 12.10.12.) 

Transmiterea bunurilor: 

Menționăm că, bunurile obținute în cadrul proiectului au fost transmise către CR Soroca la data 

de 26.11.12, conform graficului anexat la ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (nr. 115 din 15.11.12) prin Actul de primire-predare a obiectului din 26 

noiembrie, 2012. 

Asigurarea durabilității proiectului: 

Bunul obținut în urma implementării proiectului a fost transmis de către ADR Nord 

beneficiarului final, CR Soroca, care urmează a fi transmis către SA „Drumuri Soroca”, a cărei 

misiune constă în întreținerea acestuia în perioada post-implementară a proiectului. 

Concluzii: 

Proiectul a fost finalizat în luna octombrie 2012. Proiectul dat este un proiect voluminos și este 

implementat în mai multe etape. Menționăm că, costul total al proiectului, conform devizului de 

cheltuieli este de 75 026,20 mii lei. Pentru realizarea obiectivelor propuse, a apărut necesitatea 

altor surse financiare, cum ar fi Fondul Rutier.  

Pînă la momentul actual, din sursele FNDR și FR, a fost renovată o porțiune de drum cu 

lungimea de 8,6 km, din totalul de 13,3 km planificați. Pentru atingerea deplină a indicatorului 

cît și a obiectivelor proiectului, care sunt mult mai vaste, este necesară atragerea altor surse din 

partea beneficiarului final, CR Soroca. 

     

 

 


