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FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANȚARE 
 

1. DESCRIEREA 

 

1.1 Denumirea proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca” 

 

1.2 Domeniul de intervenție Aprovizionare cu apă și sanitație 

 

1.3 Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localitățile) 8 primării (11 localități) din r. 

Florești și Soroca: (Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, 

Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău) 

 

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR            29.902.985,34 Lei 

 

1.4.2. Contribuția aplicatului și a partenerilor acestuia:      36.175.195,34 Lei, inclusiv:  
- Contribuția SKAT                     29.896.585,34 Lei  

- Contribuția locuitorilor                                 4.440.000,00 Lei 

- Contribuţia APL                                                                   417.810,00 Lei 

Contribuția Servicii Comunale Florești                      1.420.800,00 Lei 

 

1.4.3.  Alte surse financiare disponibile 

Suma totală a proiectului Suma solicitată de la FNDR  % din suma totală a proiectului 

66.078.180,68 Lei 29.902.985,34 Lei 45,0 % 

 
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 înmulțește cu 100. 

 

2. Sumar 
Maximum o pagină 

1 

Durata 

proiectului 

36 luni 

Obiectivele 

proiectului 

Obiectiv general Cetățenii din zece localități ale raioanelor Soroca și Florești au 

acces la serviciul public durabil de alimentare cu apă și sanitație în conformitate 

cu abordarea Servicii Publice Locale Eficiente. 

Obiective specifice:  

1. Serviciu performant de aprovizionare cu apă potabilă pentru populația 

(10300) a 11 localități beneficiare, din raioanele Florești și Soroca creat în 

următoarele 36 luni 

2. Planificarea și programarea integrată la nivel local constituie baza pentru 

dezvoltarea serviciului eficient de asigurare cu apă și sanitație, cooperarea 

intercomunitară și monitorizarea calității serviciilor publice locale 

Aplicant Primăria Băhrinești r. Florești 

Partenerul 

(Partenerii) 

Primăriile Cuhureștii-de-Sus, Cuhureștii-de-Jos, Târgul-Vertiujeni, Vertiujeni, 

Zăluceni, Văscăuți, Japca  

                                                 
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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Grupul/ 

Grupurile-

țintă
2
 

 10300 locuitori din raioanele Florești și Soroca beneficiari ai serviciul public 

durabil de alimentare cu apă și sanitație;  

 44 instituții publice și 57 de agenți economici 

Beneficiarii 

finali
3
 

Cetățenii localităților Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-

Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău, 

Japca 

Produsele 

proiectului 

(valori 

inițiale și 

ținta) 

 8 comitete locale de cetățeni constituite și viabile (v.iniț.- 0, țintă – 8);  

 16 acțiuni de informare realizate în 8 primării (v.iniț.- 0, țintă – 16); 

 rețele distribuție- 106,5 km, aducțiune- 13,9 km, rezervoare și turnuri de apă – 

5, stații de captare/pompare – 4;  

 8 decizii privind la darea în concesiune și 8 decizii cu privire la semnarea 

Acordului de cooperare intercomunitară în sectorul  asigurării cu apă și 

sanitație aprobate. 

Rezultatele 

preconizate

(valori 

inițiale și 

ținta) 

 10300 cetățenii informați, consultați și implicați în activitățile proiectului 

(v.iniț.- 0, țintă – 10300); 

  Minimum 75% din gospodăriile casnice (condiție de colaborare ApaSan) 

furnizează contribuții financiare și nonfinanciare pentru a asigura 

implementarea cu succes a proiectului; 

 Infrastructură pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă pentru 10300 

cetățeni din 8 primării din r-le Florești și Soroca construită și/sau extinsă;  

 1776 conectări la sistemul de aprovizionare cu apă,; 

 8 contracte de concesiune a serviciului de alimentare cu apă și sanitație 

semnate; 

 Capitolul „Apă și sanitație” din planurile strategice de dezvoltare socio-

economică a 8 primării actualizat/elaborat; 

 1 parteneriat intercomunitar stabilit; 

 10 reprezentanți ai primăriilor-partenere și prestatorului de servicii cu 

experiență acumulată. 

Activitățile 

principale 

1. Elaborarea/actualizarea capitolului „Apă și sanitație” din proiectele strategice 

de dezvoltare socio-economică ale 8 primării beneficiare 

2. Aprobarea de către consiliile locale și semnarea Acordului intercomunitar de 

cooperare pentru dezvoltarea unui serviciu durabil de alimentare cu apă  

3. Constituirea comitetelor locale de cetățeni în cele 8 primării și informarea 

populației privind proiectul 

4. Măsurile investiționale pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă în 8 

primării beneficiare sunt puse în aplicare 

5. Transmiterea în gestiune prin concesiune/Delegarea serviciului de alimentare 

cu apă create în cadrul proiectului companiei SA ”Servicii Comunale Florești 

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 

Descrieți obiectivul (obiectivele) general(e) şi obiectivele specifice stipulate în  proiect ( max. 150 

de cuvinte).  

Obiectiv general 

Cetățenii din 8 primării (11 localități) din r. Florești și Soroca au acces asigurat și durabil la 

serviciul public de alimentare cu apă și sanitație, în conformitate cu abordarea Servicii Publice 

Locale Eficiente. 

                                                 
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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Obiective specifice:  

1. Planificarea și programarea integrată la nivel local constituie baza pentru dezvoltarea 

serviciului eficient de asigurare cu apă și sanitație, cooperarea intercomunitară și 

monitorizarea calității serviciilor publice locale 

2. Serviciu performant de aprovizionare cu apă potabilă pentru 10300 locuitori din raioanele 

Florești și Soroca creat/extins în următoarele 36 luni 

 

 

3.2 Relevanța şi impactul regional al proiectului 

Referiți-vă (max. 2 pagini) la: 

3.2.1. Relevanța proiectului în raport cu obiectivele, prioritățile, sectoarele şi măsurile 

Apelului de propuneri de proiecte; 

 

Domeniul Apă și sanitație e definit ca prioritar în planurile strategice de dezvoltare socio-

economică a celor 8 primării. Proiectul este relevant pentru atingerea obiectivelor Strategiei de 

Dezvoltare Regională Nord 2016-2020 aprobată prin decizia Consiliului Regional de Dezvoltare 

Nord  nr. 03 din 12.02.2016, pune în practică activități de cooperare intercomunitară, aduce 

beneficii mai multor localități și raioane, contribuie la dezvoltarea zonelor defavorizate din dreapta 

Nistrului (insuficiența locurilor de muncă, morbiditate înaltă, condiții scăzute de trai), introduce 

factorul de regionalizare prin serviciul public comun.   

 

3.2.2.  Modul în care proiectul se încadrează și contribuie la realizarea strategiei locale/ 

raionale/ regionale/ naţionale/ de dezvoltare, corelează cu alte proiecte finanţate din 

fondurile publice/ private în regiune/ raion. 

 

Acest proiect vizează dezvoltarea serviciului de asigurare cu apă de importanță regională și 

corespunde abordărilor complexe prevăzute de „Studiul de fezabilitate de asigurare cu apă a 12 sate 

din raioanele Florești și Soroca” elaborat în 2016, dar și a cadrului legal național: art. 29 (alin. 1 lit 

s), art. 53 (alin 1 lit d) ale Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală, 

Strategia Națională de Alimentare cu Apă și Sanitație (2014-2028) aprobată prin HG nr. 199 din 

20.03.2014, Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de alimentare cu apă și 

sanitație (2014-2028), aprobat prin HG nr. 199 din 20.03.2014, Planul de acțiuni pentru anii 2016 – 

2018 privind implementarea Strategiei naționale de alimentare cu apă și sanitație (2014 -2028) în 

raionul  Florești, aprobat prin decizia CR Florești nr. 03/05 din 09.06.2016. APL beneficiare au 

aprobat decizii privind stabilirea parteneriatului în scopul dezvoltării şi asigurării durabilităţii unui 

sistem de aprovizionare cu apă potabilă şi sanitaţie (Anexa 1. Decizii cu privire la stabilirea 

parteneriatului). 

 

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

 

Necesitatea acestui proiect este incontestabilă, populația utilizând preponderent apă din 

fântâni, care, în proporție de 80%, este poluată cu nitrați, iar rata de conectare a populației din 

localitățile beneficiare la sisteme centralizate de apă este de 4 %. În aceste condiții, furnizarea 

serviciului public de alimentare cu apă și sanitație este una din cele mai actuale probleme sociale, 

economice și ecologice ale localităților vizate de proiect.  

 

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

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/  vizate. 

 

Construcția noului sistem centralizat de alimentare cu apă va constitui o sursă sigură de apă 

potabilă, care va contribui simțitor la îmbunătățirea stării sănătăți publice în 11 sate defavorizate din 

acest punct de vedere și va conduce la un control mai bun al sănătății publice și o îmbunătățire a  
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calității vieții. Proiectul va elimina constrângerile legate de lipsa apei potabile. Astfel, pentru 3182 

copiii vor fi diminuate riscurile îmbolnăvirilor grave; 44 instituții educaționale și medicale își vor 

desfășura activitatea amplu și eficient; agenții economici vor practica activități noi, profitabile, 

contribuind la dezvoltarea locală și relansarea economică în regiune.  

Contribuția financiară a 75% de cetățeni din localitățile beneficiare va consolida sentimentul 

de proprietate și va responsabiliza populația, aplicabil fiind principiul  „ceea ce este creat cu mâna 

proprie este mai scump și urmărești să fie păstrat”, acest fapt îmbunătățind eficiența și asigurând 

durabilitatea proiectului.  

Cofinanțarea acestui proiect din partea Fundației SKAT va face posibilă accesul la apă 

potabilă a unui număr mai mare de beneficiari. Pe lîngă crearea condițiilor de aprovizionare cu apă 

potabilă pentru cei 10300 locuitori din zona dată, va fi asigurat accesul la apa potabilă la o serie de 

instituții ce deservesc populația în aceste localități, precum centrele de sănătate, Tabăra de odihnă 

pentru copii din s. Cuhureștii-de-Sus, fabrica de cusut din s. Tîrgul-Vertiujeni, Centrul Socio-

Cultural Multifuncțional din s. Băhrinești. 

Prezentul proiect este pregătit cu suportul tehnic şi financiar al Proiectului Elveției de Apă și 

Sanitației în Moldova (ApaSan) şi a prestatorului de servicii de aprovizionare cu apă SA „Servicii 

Comunale Florești”. Implicarea acestor parteneri vizează atât asistenta tehnică, cât şi cofinanțarea 

lucrărilor de infrastructură şi ulterioara gestiune şi prestare a serviciului de alimentare cu apă și 

sanitație. Toți partenerii au contracte de cofinanțare a proiectului cu ApaSan Fundația SKAT (anexa 

B). 

La etapa de pregătire a proiectului au fost evaluate opțiunile de gestiune şi prestare a 

serviciului şi s-a decis implicarea operatorului regional SA „Servicii Comunale Florești” (anul 

fondării 2001; 100% acțiuni aparțin Consiliului Orășenesc Florești), deoarece acest operator a dat 

dovadă de eficiență, capacități de operare şi experiență (dispune de licență şi certificare ISO9001, 

ISO14000), este membru al Asociației „Moldova Apă – Canal”, la moment prestează servicii de 

alimentare cu apă și sanitație pentru 10522 consumatori (persoane fizice) și 203 consumatori 

(persoane juridice) din 23 de localități din raioanele Florești și Șoldănești în raza de 60 km, din 10 

surse de apă subterane. La selectarea operatoriului, s-au luat în considerație şi politicile de 

regionalizare a serviciilor publice.  

Operatorul este capabil să gestioneze în mod eficient serviciile extinse în cadrul proiectului, 

fiind parte a contractului de cooperare privind implementarea sistemului de alimentare cu apă în 

localitățile proiectului.  Investițiile de infrastructura de alimentare cu apă realizate în cadrul 

proiectului vor permite operatorului să sporească eficiența, regionalizarea serviciilor fiind unica 

soluție de a presta un serviciu de calitate în mediul rural. 

Proiectul va impulsiona cooperarea intercomunitară, va crea oportunitatea conectării 

ulterioare la apa potabilă a alte zece localități din raioanele Florești și Soroca (Temeleuți, Cernița, 

Coșernița,  Octeabriscoe, Cerepcău, Nimereuca, Cerlina, Soloneț, Vărăncău, Japca), aceste localități 

urmând să beneficieze de servicii comune, pentru a crește eficiența și optimizarea costurilor, fiind 

puse premisele pentru construcția sistemelor de canalizare într-o etapă ulterioară. Cooperarea 

intercomunitară va conduce la îmbunătățirea performanțelor din sector printr-un management 

profesionist și beneficii economice, la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților.   

 

3.3 Potențialii beneficiari (grupul-țintă ) ai proiectului  

Indicați (max. 300 de cuvinte): 

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

 10300 locuitori din raioanele Florești și Soroca beneficiari ai și durabil la serviciul public de 

alimentare cu apă și sanitație 

 44 instituții publice 

 57 de agenți economici Absența apei potabile în cele 11 localități are un impact foarte 

negativ asupra sănătății  
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 În cazul identificării surselor financiare adiționale, parametrii tehnici permit extinderea 

sistemelor de alimentare cu apă în alte localități (Vărăncău, Japca, Temeleuți, Cernița, 

Coșernița,  Octeabriscoe, Cerepcău, Nimereuca, Cerlina, Soloneț)  

 

3.3.2. Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

- 8 primării (11 localități) din r. Florești și Soroca: (Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii 

de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău 

- 10300 locuitori ai satelor vizate, cetățeni ce vor beneficia de acces sigur la apă potabilă și 

serviciu calitativ 

 

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

 

Localitățile selectate nu dispun de acces la apa potabilă, fiind deprivate din punct de vedere 

economic și social. Sursele de apă existente sunt poluate, populația suferind de îmbolnăviri grave și 

diminuarea calității vieții. 

Localitățile date nu au fost vizate drept beneficiare pentru racordare la magistrala Soroca-

Balti, iar sursele identificate (parte a Studiului de fezabilitate) sunt singurele posibilități de asigurare 

cu apă potabilă a regiunii.  

În plus, abordarea integrată de prestare a serviciului (Servicii Publice Locale Eficiente) de 

alimentare cu apă contribuie la implementarea strategiile naționale și regionale privind dezvoltarea 

serviciilor regionale și consolidarea operatorilor regionali. 

 

3.4 Descrierea detaliată a activităților 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activități. 

 

În cadrul proiectului au fost planificate următoarele tipuri de activități:  

 Planificare și programare integrată la nivel local; 

 Îmbunătățirea cooperării dintre APL; 

 Investiții în crearea infrastructurii pentru prestarea serviciului public de alimentare cu  

apă și sanitație; 

 Consolidarea capacităților APL și a prestatorului de servicii; 

 Informarea și mobilizarea populației. 

 

3.4.2.  Descrierea detaliată şi în ordine cronologică a activităților, care urmează a fi  
desfăşurate în vederea obţinerii rezultatelor scontate, justificîndu-vă alegerea făcută. 

 

1. Elaborarea/actualizarea capitolului „Apă și sanitație” din planurile strategice de dezvoltare 

socio-economică ale 8 primării din raioanele Florești și Soroca, armonizate cu  Strategia 

Națională de alimentare cu apă și sanitație (2014 -2028).  

Activitatea va avea loc cu suportul financiar al partenerilor proiectului și cu ghidarea experților 

în domeniu.  

2. Aprobarea de către consiliile locale și semnarea Acordului de cooperare în domeniul dezvoltării 

serviciului durabil de alimentare cu apă între cele 8 primării partenere.  

3. Efectuarea vizitei de studiu a reprezentanților primăriilor-partenere și a prestatorului de servicii 

a proiectului a unui operator/prestator de servicii  pentru studierea experienței în domeniu. 

4. Constituirea comitetelor locale de cetățeni în cele 8 primării beneficiare ale proiectului  (în 

conformitate cu principiile egalității de gen, incluziunii, reprezentativității), în scopul 

informării, consultării și implicării populației.  
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Parteneriatul APL – comitetele locale de cetățeni va stimula participarea activă a locutorilor cu 

contribuții financiare și nonfinanciare, va întări sentimentul de proprietate în rândul cetățenilor, 

acest lucru sporind perspectiva durabilității proiectului. 

5. Organizarea campaniei de informare și conștientizare a populației privind activitățile 

proiectului și importanța participării cetățenești în localitățile beneficiare. Campania de 

conștientizare și informare va fi realizată prin metoda „Discuții din ușă în ușă” și fi însoțită de 

buletinul informativ comunitar „Apă de calitate la tine în localitate”, va pune accentul pe 

beneficiile unui sistem modern de asigurare cu apă potabilă atât pentru sănătate, cât și din punct 

de vedere economic și al calității vieții. Grupurile-țintă vizate vor fi: femei și bărbați, elevi și 

tineri, angajați din sectorul public și privat, mass-media locală și regională. Mesajul: „E timpul 

să fim mai grijulii cu resursele naturale, să consumăm apă potabilă din surse verificate și 

supravegheate”. De asemenea cetățenii vor fi informați despre beneficiile serviciului public de 

alimentare cu apă, dar și despre responsabilitatea cetățenilor de a utiliza corect și a achita la 

timp acest bun comun, despre aceea că trebuie să raporteze operatorului defecțiunile, să aibă 

grijă de echipamentul tehnic. 

6. Punerea în aplicare a măsurilor investiționale pentru construcția rețelelor de alimentare cu apă 

în 8 primării  din raioanele Florești și Soroca (Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, 

Japca, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, Vărăncău, Japca), în conformitate cu standardele 

și reglementările de calitate. ADR Nord va organiza achizițiile publice prin tendere anunțate 

public, va stabili principiile de selectare a furnizorilor de lucrări și materiale, va selecta și 

achiziționa bunurile necesare. Vor fi efectuate lucrări de construcție a apeductelor de aducțiune  

de  13,9 km., rețele distribușie cu o lungime de 106,5 km. Devizele de cheltuieli includ 

restabilirea drumurilor locale din beton asfaltic și piatră spartă.  

7. Transmiterea în gestiune prin concesiune a infrastructurii de alimentare cu apă create în cadrul 

proiectului companiei SA ”Servicii Comunale Florești”. Datorită faptului că SA Servicii 

Comunale Florești este unicul prestator de servicii de asigurare cu apă și sanitație în zonă, 

transmiterea în concesiune va avea loc fără concurs. 

 

3.4.3. Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului şi 

data estimată când pot fi  obținute avizele/autorizațiile. 

Informația este detaliată per fiece proiect tehnic și este inclusă în Anexa 2. Informaţii cu privire 

la Stadiul în obținerea avizelor/ autorizațiilor necesare implementării proiectului şi data estimată 

când pot fi  obținute avizele/autorizațiile. 

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

proiectul prevede şi achiziția acestuia. 

Nu se aplică  

 

3.5 Metodologia  

Indicați (max. 2 pagini): 

 

3.5.1 Metodele de implementare a activităților propuse. 

Metodologia de implementare propusă are drept scop asigurarea durabilității serviciului 

creat și a infrastructurii dezvoltate și vizează:  

- Mobilizarea resurselor financiare ale tuturor partenerilor (fonduri locale, ale ApaSan și 

FNDR) 
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- Comunicarea permanentă cu factorii de decizie (Consilii Locale), beneficiarii țintă 

(populația satelor vizate), partenerii strategici (ApaSan, FNDR, ADR Nord, Servicii 

Comunale Florești), contractorii/agenții economici selectați 

-  Furnizarea și diseminarea de informație necesară implementării proiectului și asigurării 

durabilității 

- Monitorizarea permanentă a activităților, rezultatelor, proceselor, impactului proiectului  

- Învățarea continua, în baza proceselor de implementare și preluarea bunelor practici  

 

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 dat nu reia inițiative sau lucrări anterioare.  

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

acestora; 

 

 Aplicatul - instituția conducătoare pentru implementarea proiectului; acesta reprezintă 

partenerii, semnează contractul de grant, este responsabil de implementarea în termen a 

proiectului, este direct responsabil pentru elaborarea și managementul proiectului împreună 

cu partenerii.  

 Partenerii (structuri APL) - vor desemna/delega managerul de proiect, vor fi responsabili de 

implantarea planului de acțiuni în localitățile date, vor participa activ în fiecare lună la 

ședințele de lucru. Vor asigura buna implementare și vor monitoriza procesele, activitățile 

desfășurate.  

 Beneficiarii (cetățenii) – vor asigura contribuția convenită anterior (parte a acordului de 

colaborare cu ApaSan)  în valoare de 2500 lei/gospodărie, fonduri ce vor permite realizarea 

lucrărilor de racordare a gospodăriilor. Vor beneficia de serviciu calitativ de alimentar cu 

apă. Vor fi informați despre drepturile și obligațiile în raport cu operatorul servilului de 

alimentare cu apă.  

 Instituțiile publice și comitetele locale de cetățeni - vor fi atât beneficiari cât și actori ai 

campaniei de informare a cetățenilor, vor promova activitățile proiectului și vor disemina 

rezultatele proiectului. 

 Proiectul Elveției de Apă și Sanitației în Moldova (ApaSan) – va asigura cofinanțarea 

proiectului descris (formula de cofinanțare agreată cu MDRC), va monitoriza procesul de 

implementarea a proiectului, in special, executarea lucrărilor, calitatea acestora și activitățile 

menite să asigure prestarea serviciului și delegarea gestiunii. Implicarea ApaSan va fi 

agreata cu ADR Nord. 

 Servicii Comunale Florești – va asigura prestarea serviciului durabil de alimentare cu apă 

(postconstrucție), va fi implicat în activitățile de informare a cetățenilor, va prelua o parte 

din lucrările de branșare (conform legislației în vigoare) asigurând contribuția prevăzută în 

bugetul proiectului.    

  GIZ Bălți - va oferi asistența membrilor consiliilor locale de cetățeni, aplicatului și 

partenerilor proiectului privind metodele de informare, consultare și implicare a cetățenilor.  

 

 

3.5.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 

instrumentele etc.). 

 

Pentru realizarea activităților proiectului, APL – le vor utiliza mijloacele de transport, 

echipamente tehnice, mijloace fixe, panouri informative din patrimoniul propriu.  
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Pentru informarea cetățenilor au fost selectate metode mai puțin costisitoare, dar cu impact asupra 

unui număr cît mai mare de locuitori, de exemplu, buletinele informative periodice. Partenerii 

proiectului vor achita supravegherea de autor. 
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3.6 Durata şi planul de acțiuni 
Durata proiectului va fi de 36 luni. 

Notă: În planul de acțiuni  nu vor fi indicate date calendaristice concrete. Activitățile vor fi doar numite, fără să se facă o descriere detaliată a lor. Planul de acțiuni trebuie să fie  suficient de detaliat, 

oferind astfel informații clare cu privire la timpul/ durata implementării fiecărei activități reieșind din produsele și rezultatele preconizate a fi atinse în cadrul proiectului. Planul de acțiuni trebuie să fie 

elaborat în baza următorului model: 

Planul de acțiuni a proiectului  Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca (denumirea proiectului)                                                                                                                                                                                                

Produse  Activități 

ANUL 1 ANUL 2 ANUL 3 
Instituția  

responsabil

ă 

Părți     

implicate  

Indicatori 

de 

progres/Pu

ncte de 

reper 

sem. 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 sem. 1 sem. 2 

Rezultatul 1: Planificarea și programarea locală  armonizată în r. Florești și Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu 

apă și sanitație  în următorii 3 ani 

 Capitolul „Apă și 

sanitație” din 

Proiectele Strategice 

de Dezvoltare Socio-

Economică a 

localităților selectate 

este actualizat        

8 ateliere de 

elaborare/actualizare a 

capitolului „Apă și sanitație ” 

din planurile strategice de 

dezvoltare socio-economică 

x             APL   

Comisii 

consultati

ve ale CL 

  

 Planuri 

elaborate/act

ualizate (8) 

Prezentarea și aprobarea 

capitolului 

„Apă și sanitație” în consiliile 

locale din 8 primării 

x      APL 
Consiliile 

Locale  

Planuri 

aprobate (8) 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din r. Florești și Soroca pentru furnizarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în 11 

sate este eficientă          

Acord de cooperare 

intercomunitară în 

sectorul asigurării cu 

apă și sanitație între 

8 APL-uri partenere 

semnat                

Aprobarea acordului de 

cooperare intercomunitară în 

sectorul asigurării cu apă și 

sanitație de consiliile locale 

din 8 primării      

 x  x  x  x  x  x 
APL 

partenere  

Consiliile 

Locale  

Acord 

semnat și 

implementat 

  

Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în 11 sate din r. Florești și Soroca este  îmbunătățită și sau 

construită  

Apeductele Realizarea măsurilor    x  x  x  x    ADR APL  Sisteme 
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Aducțiuni  (13,9km.) 

și rețele de 

distribuție  (106,5 

km.)  în cele 11 sate 

sunt construite  și 

date în exploatare                                   

investiționale pentru 

construcția rețelelor de 

alimentare cu apă în 11 sate 

din r. Florești și Soroca  

construite  și 

date în 

exploatare 

(11)                                  

  

1776 conexiuni la 

sistemul de 

aprovizionare cu apă 

efectuate                          

Semnarea contractelor dintre 

prestatorul de servicii SA 

Servicii Comunale Florești și 

beneficiarii proiectului         

         x    APL 

SA 

Servicii 

Comunal

e Florești  

Contracte 

semnate  

Rezultatul 4 : APL din r. Florești și Soroca şi prestatorul de servicii sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de aprovizionare 

cu apă și sanitație 

Contracte de 

concesiune a 

infrastructurii de 

alimentare cu apă și 

sanitație semnate de 

8 APL -uri          

Aprobarea deciziilor cu 

privire la darea în concesiune 

a infrastructurii  de 

alimentare cu apă și sanitație 

de consiliile locale din 8 

primării      

 

           x  APL 
Consiliu 

Local  

 Contracte 

semnate (8) 

10 reprezentanți ai 

APL partenere și a 

prestatorului de 

servicii cu 

experiență acumulată           

Efectuarea vizitei de studiu a 

reprezentanților APL și a 

prestatorului de servicii a 

proiectului Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu 

apă și canalizare  

  x    Aplicatul ADR 
Capacități 

sporite 

Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii din 11 sate din r. Florești și Soroca se implică activ în îmbunătățirea serviciului de alimentare cu apă și sanitație  

10300 de cetățeni 

din 11 sate ale r. 

Florești și Soroca 

informați, consultați 

și implicați în 

activitățile 

proiectului                        

Constituirea comitete locale 

de cetățeni în cele 8 primării 

beneficiare ale proiectului     

 x           APL   GIZ 

 Comitete 

formate și 

active  

Organizarea și desfășurarea 

campaniei de informare și 

conștientizare a populației 

realizată în 11 sate                   

  x  x  x  x  x  APL 

 Servicii 

Comunal

e  

 Cetățeni 

informați și 

implicați  
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4. REZULTATE PRECONIZATE 

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-țintă /beneficiarilor 

Indicați  (max. 200 de cuvinte) modalitatea în care proiectul va îmbunătăți: 

4.1.1 Situația grupurilor-țintă /beneficiarilor. 

10300 locuitori din localitățile 8 primării (11 localități) din r. Florești și Soroca: 

(Băhrinești, Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos, Tîrgul-Vertiujeni, Vertiujeni, Zăluceni, 

Ţipodrdei, Nicolaevca, Unchiteşti, Fagădău, Japca) vor căpăta acces la apa potabilă, implicit, la 

un nivel mai înalt al vieții. Măsurile investiționale vor conduce la economii financiare și de timp 

pentru locuitori. Instituțiile publice vor activa în condiții sanitaro-igienice conforme cu 

standardele în vigoare. Se va ameliora starea sanitară a gospodăriilor din 11 localități,  se vor 

diminua focarele de infecții. 

 

4.2 Produse si Rezultate  

(max. 300 de cuvinte).  

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

- Indicaţi produsele fiecărei activităţi descrise în punctul 3.4 cu valori inițiale și 

ținte; 

-  Specificaţi şi cuantificaţi, cît mai mult posibil, produsele (ex.: … km de drum 

reabilitat/construit).  

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

trebuie să fie inclus şi în varianta de proiect propusă.  

 

 Capitolul Apă și Sanitație a Planurilor Strategice de Dezvoltare Socio-economică 

actualizate (Valoarea inițială - 0, Țintă - 8 primarii)  

 Acord de cooperare intercomunitar semnat și implementate (Valoarea inițială - 0, 

Țintă - 1) 

 Comitete locale de cetățeni constituite și viabile (Valoarea inițială - 0, Țintă - 8 

primarii) 

 16 panouri informative, 18 buletine informative (parte a Campaniei de informare) 

(Valoarea inițială - 0, Țintă – 16 respectiv 18) 

 Sisteme de alimentare cu apă pentru 11 sate, (funcționale, construite conform 

normelor de calitate rețele distribuție- 106,5 km, aducțiune- 13,9 km, rezervoare și 

turnuri de apă – 5, stații de captare/pompare – 4; (Valoarea inițială - 0, Țintă – 11 

sate ) 

 Contracte delegare gestiune (Valoarea inițială - 0, Țintă - 8 primarii) 

4.2.2 Rezultate (efecte pe termen/lung). 

- Descrieţi succint rezultatele scontate ale proiectului cu valori inițiale și ținte; 

- Precizaţi cum va contribui proiectul la soluţionarea problemei identificate. 

Notă: Cel puţin unul din rezultatele indicate în Instrucţiunea utilizatorului, pct. 2.1.5, 

trebuie să fie inclus şi în varianta de proiect propusă.  

 

 cetățenii informați, consultați și implicați în activitățile proiectului (v.iniț.- 0, țintă – 

10300); 
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 gospodăriile casnice furnizează contribuții financiare și nonfinanciare (v.iniț.- 0,țintă –

min 75% din totalul de gospodării); 

 cetățenii din 11 localități utilizează serviciile de alimentare cu apă (v.iniț.- 0,țintă –min 

75% din totalul de gospodării); 

 serviciu de alimentare cu apă și sanitație concesionat către SA Servicii Comulale Florești 

(Valoarea inițială - 0, Țintă - 8) 

 parteneriat intercomunitar pentru dezvoltarea serviciului de apă și sanitație stabilit și 

viabil (Valoarea inițială - 0, Țintă - 1) 

 reprezentanți ai APL și prestatorului de servicii cu experiență acumulată și competențe 

consolidate (Valoarea inițială.- 0, țintă – 11); 

 

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? 

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

de persoane din regiune? 

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

impact benefic asupra dezvoltării regiunii? 

 

Proiectul dat va soluționa una din problemele majore ale populație și ca efect va duce la 

îmbunătățirea calității vieții în localitățile vizate. Forma de prestare a serviciului de către un 

operator regional va  crea un precedent în regiune și va impulsiona populația și structurile APL să 

identifice operatori/prestatori de servicii calitative și durabile  

Buna funcționare a sistemelor de alimentare cu apă are ca efect diversificarea serviciilor 

publice, sporirea calității serviciilor (alimentare publică, educaționale, medicale). Pe termen lung, 

standardul îmbunătățit de viață poate impulsiona activități economice (agrar, turism, alimentație 

publică, agrement). 

Tehnic, proiectul dat oferă soluție de alimentare cu apă (sursă și mecanisme instituționale) 

pentru alte localități din regiune (Temeleuți, Cernița, Coșernița, Vascăuți, Octeabriscoe, 

Cerepcău, Nimereuca, Cerlina, Soloneț, Japca, Vărăncău).  

Proiectul va impulsiona cooperarea intercomunitară și încrederea potențialilor aplicanți de a 

solicita fonduri pentru sisteme de alimentare cu apă și sanitație.  
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4.4 Durabilitate şi sustenabilitate 

(max. 300 cuvinte) 

 Delimitaţi următoarele trei dimensiuni ale durabilităţii: 

4.4.1 Modalitatea de susţinere/ alimentare  financiară a  proiectului după finalizarea lui 

(descrieţi capacitatea de operare şi de întreţinere a investiţiei după finalizare) 

4.4.2 Nivelul instituţional (Ce structuri sunt sau vor fi create pentru a asigura 

desfăşurarea activităţilor după finalizarea proiectului?). 

4.4.3 Completaţi  formularul de mai jos 

Proiectul dat are drept scop crearea infrastructurii și instituirea serviciului de alimentare 

cu apă. Așa cum aceste elemente sunt indispensabile pentru funcționarea și gestiunea serviciului 

proiectul include parteneriatul cu Servicii Comunale Floresti și delegarea gestiunii către acest 

operator. Colaborarea cu operatorul menționat este și una din prevederile contractelor cu ApaSan.  

Relațiile contractuale operator – client va asigura facturarea și achitarea contravalorii 

tarifului, operațiuni ce vor permite prestarea serviciului, exploatarea și gestionarea corectă a 

infrastructurii.  

Așa cum operatorul își desfășoară activitatea conform Legii și în baza unui plan de 

activitatea, calcularea tarifului și avizarea acestuia de ANRE va permite acoperirea costurilor de 

operare și întreținere.  

 

 

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 obținute).  

 

Pentru publicitatea proiectului, acesta va fi lansat și totalizat cu prezența mass-media, va vor fi 

utilizate site-urile de socializare, inclusiv FaceBook, anunțurile publice și invitații adresate 

grupurilor – țintă și beneficiarilor, vor fi organizate evenimente de informare, articole în presă, 

emisiuni radio și TV. 

 

Parteneriatul extins (FNDR, ApaSan, Servicii Comunale Florești) face posibilă o mediatizare mai 

ampla cu un număr vast de recipienți. 

Posibile canale de difuzare fiind: 

www.apasan.md,  

http://floresti.apacanal.md/,  

http://www.primariabahrinesti.md/  

https://www.facebook.com/floresti.apacanal.md/ https://www.facebook.com/ProiectulApaSan/   

 

Deși nu vizează mediatizare tipică, ApaSan va asigura comunicarea despre proiectul dat în 

întrunirile sectoriale și de coordonare ale proiectului, întrunirea donatorilor din sector.  

 

 

 

http://www.apasan.md/
http://floresti.apacanal.md/
http://www.primariabahrinesti.md/
https://www.facebook.com/floresti.apacanal.md/
https://www.facebook.com/ProiectulApaSan/
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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  


