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 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 
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FORMULAR DE CERERE DE FINANŢARE  

APEDUCT BĂLŢI – SÎNGEREI, ETAPA III ŞI STAŢIE DE 

DEZINFECTARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele aplicantului: Consiliul raional Sîngerei 

 

 

 

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 

Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare 

 

1.2 . Domeniul de intervenție. 

 Domeniul de intervenție 2. Aprovizionare cu apă şi sanitaţie.  Valoarea proiectului este  pînă la 

40 mln lei (de 39 503,97 mii lei) şi  contribuie la atingerea obiectivelor de asigurare a populaţiei 

din regiune cu apă potabilă prin construcţia de sisteme de apeduct magistrale,  stabilite în 

Strategiile de dezvoltare regională. Corespunde cu abordările complexe pentru conceptele de 

proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale în domeniul aprovizionare cu apă şi 

sanitaţie. 

 

1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile) 

Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi branşamentului spre satul Bilicenii Vechi,. staţia de tratare  

parcurge teritoriul comunelor Bilicenii Vechi, Săngereii Noi,  Bilicenii Noi, Iezărenii Vechi, 

Ciucieni,  Grigorăuca, Copăceni,  Prepeliţa şi or. Sîngerei şi prin apropierea satului Cozeşti trece 

pe terenurile localităţilor din raionul Teleneşti, RDSUD. Oportunitate de asigurare cu apă potabilă 

de calitate din surse sigure pentru localităţile din raionul Teleneşti. 

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR :  39 387, 00 mii lei 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia : 116,97 mii lei  

 

1.4.3.  Alte surse financiare disponibile 

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

Mii lei      39 503,97 Mii lei       39 387, 00 %    99,7 

 

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  24 de  luni 

                                                 
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 proiectului 
Obiectivul general: Populaţie din raionul 

Sângerei cu acces la surse de apă potabilă 

sigură şi de calitate, oportunitate creată pentru 

cea din raionul Teleneşti. 

Obiectivele specifice:  

1. Apeduct  magistral  Bălţi -Sîngerei   de 

13244 m (tranşa III) şi a branşamentului  de  

4891 m spre satul Bilicenii Vechi.construit. 

2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 staţie 

de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de 

tratare a apei construite. 

3. Entitate intercomunitară de gestiune al 

apeductului definită, instruită. 

Aplicant Consiliul raional Sîngerei 

Partenerul (Partenerii) Consiliul raional Teleneşti; Primăria or. 

Sîngerei; Peimăria com. Bilicenii Vechi; 

Primăria com. Grigorăuca; Primăria com. 

Ciuciueni; Primăria com. Iezărenii Vechi; 

Primăria com. Copăceni; Primăria com. 

Prepeliţa; Primăria com. Bilicenii Noi; 

Primăria com. Sîngereii Noi 

Grupul/ Grupurile-ţintă
2
 Beneficiari direcţi: 

- Populaţia raionului formată din  17 

sate şi  oraşul Sîngerei  circa 11 847 

gospodării casnice cu 38 456 locuitori, 

din ei femei - 20379, bărbaţi  18077.                                                   

- APL  comunelor  Bilicenii Vechi, 

Singereii Noi, Bilicenii Noi, Iezarenii 

Vechi, Ciuciueni, or. Sîngerei, 

Grigorăuca, Copăceni, Prepeliţa. 

-  Instituţii sociale şi publice: gradiniţe 

de copii- 16; Case de Cultură- 12; 

gimnazii -11; licee - 4; centre de 

plasament - 4; instituţii   medicale,  

inclusiv spitalul raional – 14; 

inspectoratul raional de politie 

inclusiv posturi -10;  pompieri – 1. 

Beneficiari inderecţi: 

- Locuitorii din raionul Teleneşti în număr de 

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

scopului acestuia. 
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32 322  ale celor 9  localităţi rurale şi     1 

urbană, ce dispun şi ei de proiecte tehnice 

pentru continuarea magistralei a apeductului 

dat. 

Beneficiarii finali
3
 38 456 locuitori din 17 sate şi  oraşul Sîngerei                                                    

APL de nivelul I a r-lui Teleneşti cu 9 

localităţi rurale şi 1 localitate urbană. 

Produsele proiectului(valori inițiale și ținta) 
- Apeduct magistral Bălţi – Sîngerei, etapa III 

de alimentare cu apă  din ţevi de PE100 cu 

lungimea totală de 12 231,5m.  

 -  branşamentului spre satul Bilicenii Vechi 

de 4891 m,   

- 1 staţie de pompare,  

- 2 castele de apă,  

-1 staţie de tratare a apei. 

Rezultatele preconizate(valori inițiale și 

ținta) 

Populaţie în număr de 38 456  din oraşul 

Sîngerei şi 17 localităţi rurale vor fi conectate 

la sursa de apă potabilă de calitate şi sigură  

din rîul  Nistru. 

Serviciu intercomunitar de gestionare a 

serviciilor de alimentare cu apă creat.  

Oportunitate pentru comunităţi din raionul 

Teleneşti  pentru a deveni consumatoare al 

apei potabile adusă din rîul Nistru. 

Activităţile principale 1. Elaborarea şi semnarea acordului de 

finanţare, lansarea proiectului. 

2. Selectarea prin concurs responsabil de 

management proiect. 

3. Elaborarea  caietelor de sarcini. 

4. Achiziţii publice de lucrări de construcţie, 

montare. 

5. Acţiuni de promovare şi informare / 

elaborare banere. 

6. Semnarea contractului  de antrepriză cu 

agentul economic selectat. 

7. Construcţia apeductului magistral, a   

branşamentului spre satul Bilicenii Vechi, 1 

staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de 

tratare a apei. 

                                                 
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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8. Recepţia şi transmiterea la balanţa 

Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor. 

9.Elaborarea desenelor tehnice ale 

branşamentelor către localităţi şi construcţia 

lor. 

10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare 

de gestionare al apeductului. 

11. Concurs public de selectare a cadrelor 

manageriale. Selectarea şi instruirea 

angajaţilor. 

12. Elaborarea şi semnarea contractelor cu 

beneficiarii. 

13. Punerea în funcţiune al apeductului 

magistral. 

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general: 

Populaţie din raionul Sângerei cu acces la surse de apă potabilă sigură şi de calitate, oportunitate 

creată pentru cea din raionul Teleneşti. 

Apeductul Bălţi - Sîngerei, etapa III şi staţia de dezinfectare este o continuare a Apeductului Bălţi 

– Sîngerei, etapa I şi II deja construite. Este un macroproiect de însemnătate interregională, iniţiat 

în anul 2007, care se realizează pe etape  

obiectivele specifice: 

1. Apeduct  magistral  Bălţi -Sîngerei   de 13244  m (tranşa III) şi a branşamentului spre satul 

Bilicenii Vechi de 4891 km.construit. 

Va reduce riscurile legate de consumul de apă tehnică din surse nesigure. 

2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de tratare a 

apei construite. 

Va permite asigurarea continuă cu apă a localităţilor, creînd premize de creştere economică 

3. Entitate intercomunitară de gestiune a apeductului definită, instruită. 

Va duce la  promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea  şi valorificarea capitalului 

privat într-o zonă defavorizată, cu cei mai mici indicatori socio- economici din republică. 

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

de cuvinte).  

 

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 ,,Finalizarea construcţiei apeductului magistral Bălţi-Sângerei etapa  III, rl Sîngerei şi 

staţia de  tratare”, corespunde Scopului  Concursului de propuneri de proiecte anunţat: 
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1. Stimularea iniţiativelor privind consolidarea şi dezvoltarea economiei regionale şi a 

infrastructurii de importanţă interregională şi locală, care corespund abordărilor complexe pentru 

conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale. Domeniul de 

intervenție 2. Aprovizionare cu apă şi sanitaţie. 

Raionul Sîngerei este o regiune depravată, afectată de schimbările climatice, sursele de 

apă;fîntînile de mină şi cele de adîncime nu sunt sigure, nu corespund noţiunii de ,,apă potabilă” şi 

cantitatea lor limitată nu permit dezvoltarea economică locală. Conectarea localităţilor la 

apeductul magistral va respecta dreptul cetăţenilor la un trai decent, la un mediu protejat şi sigur şi 

va impulsiona dezvoltarea economică locală. Corespunde cu abordările complexe pentru 

conceptele de proiecte regionale conform Programelor sectoriale regionale în domeniul 

aprovizionare cu apă şi sanitaţie. 

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. 

Proiectul dat este planificat spre realizare în strategiile locale ale comunelor Bilicenii Vechi, 

Săngereii Noi,  Bilicenii Noi, Iezărenii Vechi, Ciucieni, or. Săngerei, Grigorăuca, Copăceni,  

Prepeliţa  , în Strategia de dezvoltare a raionului Sîngerei (anii 2012-2020), al raionului Teleneşti 

şi în Programul sectorial al RDNORD şi DRCentru: Domeniul de intervenție 2. Aprovizionare cu 

apă şi sanitaţie. 

În scopul dezvoltării sectorului  pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă 

sigură adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea sănătăţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării prin Hotărîrea 

Guvernului nr.199 din 20.04.2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 

– 2028).  

Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie are scopul de a prezenta un traseu actualizat şi 

detaliat pentru dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei atît pe termen mediu (pînă în 

anul 2018), cît şi pe termen lung (pînă în anul 2028) şi pentru asigurarea dreptului omului la apă 

potabilă sigură ca un drept fundamental. Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea 

graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia 

Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la 

dezvoltarea economică a ţării.  

Valorile promovate de Strategie includ recunoaşterea accesului la apă ca pe un drept al omului şi 

convingerea fermă că o acoperire a ţării cu o infrastructură bună este un precursor necesar pentru 

o dezvoltare socio-economică durabilă şi că investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie  

au rate de revenire superioare oricărei alte activităţi, prin prisma beneficiilor aduse populaţiei 

conectate, dar şi statului în ansamblu.  

Conform Strategiei de Dezvoltare a ADR Nord pînă în anul 2020 se prevede îmbunătățirea 

calității serviciului curent prin reabilitare și optimizare hidraulică a rețelelor, cu extinderea 

ulterioară: 47% din populație va fi conectată la sisteme de apă și 42% din populație va fi 

conectată la sisteme de canalizare îmbunătățite, ambele tipuri de sisteme fiind organizate în 

grupuri de aglomerări logice, oferind un serviciu suportabil din puncte de vedere al costurilor, 

durabil și prietenos cu mediul. 

Propunerea de proiect este într-o corelaţie perfectă cu obiectivele Strategiei raionale de 

dezvoltare  care prevede: trecerea raionului  la un vast program de dezvoltare;  diminuarea  

impactului calamităţilor naturale şi conectarea localităţilor la surse de apă potabile sigure şi de 

calitate. Este una din cele 5 priorităţi ale programului. A fost ales anume acest proiect fiindcă 

constituie o problemă ce trebuie soluţionată de mai multe administraţii publice pentru a asigura 

condiţiile cerute de investitori (acces la surse nelimitate, continue şi sigure de apă) , dar şi pentru 

a crea condiţii normale, moderne pentru cetăţeni în mediul rural şi cel urban. În ultimii ani în 
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reţelele de apeducte comunitare s-a investit mult. Au fost realizate strategiile comunitare de 

aprovizionare cu apă potabilă.  Însăşi populaţia, alături de APL a contribuit cu sume importante 

de bani. 

. 

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

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/  vizate. 

Acest proiect şi activităţile sale este cea mai bună soluţie pentru a depăşi necesităţile şi 

constrângerile identificate mai sus. Unirea apeductelor comunitare la surse de apă din râul Nistru, 

ar asigura populaţia cu apă calitativă şi suficientă, în cazul dezvoltării economice a localităţilor şi 

ar proteja-o de riscul secetelor, ajutînd la dezvoltarea gospodăriilor casnice, va reduce gradul de 

vulnerabilitate. Datorită conectării la apeduct a populaţiei din mediul rural, se micşoriază 

decalajul dintre traiul oamenilor de oraş şi cel de la sat; se previne exodul tinerilor spre urbe, sînt 

create oportunităţi pentru antreprenori de a investi, de a crea locuri noi de muncă, localităţile vor 

începe a eşi din colapsul economic şi al sărăciei. Nevoile, necesităţile şi dificultăţile atestate în 

regiunea şi sectorul respectiv.  

Realizînd proiectul, urmează să unim apeductele comunitare la cele mai recomandate surse 

acvatice cum este rîul Nistru, deoarece localităţile din aceste teritorii administrative se 

alimentează cu apă din fîntîni de mină  sau din  cele arteziene, care pe secetele repetate din 

ultimii ani nu constitue o sursă de apă nici sigură şi este tehnică. Au fost înregistrate cazuri cănd 

apa din fîntînile de mină şi-a schimbat calitatea şi a fost recomandat de Central medicinei 

preventive de a nu folosi apa din apeduct . În anii de secetă   au fost cazuri de încălcare a 

dreptului la viaţă prin lipsa apei potabile. Au secat fîntînile şi minele şi a fost necesar  de adus 

apă în cisterne, lucru foarte costisitor. La adunările generale de sat populaţia cere ca  apa de 

apeduct  să fie accesibilă pentu  populaţie, să nu mai constitue un obiect  de lux. 

 Construcţia apeductului crează oportunitate de conectare la aceleaş surse de apă potabilă a 

populaţiei din raionul Teleneşti (Regiunea de Dezvoltare Centru) unde situaţia de aprovizionare 

cu apă e şi mai gravă decât la Sîngerei.  Accesul nelimitat la surse de apă va face posibil ca acest 

teritoriu,  preponderent agrar să devină atractiv pentru investitori 

 

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. 

- Populaţia raionului formată din  17 sate şi  oraşul Sîngerei  circa 11847 gospodării casnice cu  38 

456 locuitori, din ei femei  20379, bărbaţi  18077.     

- APL  comunelor  Bilicenii Vechi, Singereii Noi, Bilicenii Noi, Iezarenii Vechi, Ciuciueni, or. 

Sîngerei, Grigorăuca, Copăceni, Prepeliţa. 

 - Instituţii sociale şi publice: gradiniţe de copii- 16; Case de Cultură- 12; gimnazii -11; licee -4; 

centre de plasament - 4; instituţii   medicale,  inclusiv spitalul raional – 14; inspectoratul raional 

de politie inclusiv posturi -10;  pompieri – 1. 

- Populaţia din raionul Teleneşti circa 32 322 locuitori din  9 localităţi 

 

3.3.2.  Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

38 456 locuitori din 18 localităţi din r. Sîngerei 

3.3.3.  Motivele selectării grupului/ grupurilor-ţintă şi a beneficiarilor.  
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Motivul pentru care au fost selectaţi aceşti beneficiari sînt: 

 

- sursele nesigure, insuficiente şi de o calitate îndoielnică  de apă potabilă a localităţilor din 

raionul Sîngerei confirmat de Centrul de sănătate publică, valorile financiare considerabile 

investite în aceste surse  în ultimii ani, necătînd la  durabilitatea de scurtă durată al lor; 

- zona în care locuiesc beneficiarii este expusă calamităţii naturale  de seceta adîncă; 

- insistenţa cu care potenţialii investitori ocolesc zona; 

- activismul populaţiei, care la adunările comunitare, printre problemele stringente 

nominalizează pe cea a aprovizionării cu apă potabilă; 

Proiectul dat îndeplineşte necesităţile beneficiarilor prin crearea condiţiilor mai bune de trai, 

prevenirea unor îmbolnăviri legate de consumul de apă potabilă de calitate joasă, crearea 

condiţiilor sanitare îmbunătăţite atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru cei 

instituţionali: instituţii preuniversitare, publice, spitale, administrative etc... Nu poate fi vorba 

de viceu intern pentru copii, de lavoare, duşuri, apă curgătoare în instituţiile de educaţie şi de 

alimentare  fără  apeduct. 

Este  vorba de respectarea drepturilor omului la un mediu sigur şi protejat de trai, la 

reducerea muncii manuale neeficiente, la crearea condiţiilor de trai decent în mediul rural şi 

prevenirea exodului de persoane spre oraş şi alte ţări,  rezolvarea problemei femeelor  de a 

avea acces la apă de robinet în interior, maşină automată de spălat şi prin aceasta a rezerva 

ore suplimentare odihnei şi educaţiei copiilor. 

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

Toate activităţile proiectului sînt grupate în diverse  tipuri: 

- de promovare şi informare: lansarea şi recepţia finală, expunerea panourilor informaţionale la 

obiect şi la primărie;  emisiuni radio, articole ziare, ordinea de zi a diverselor şedinţe, Ziua 

bunelor practici, adunarea generală a satelor, 

 - de construcţie: pregătirea terenului, transportarea şi întreţinerea tehnicii procurări de materie 

primă: ţăvi, nisip,  transportări de utilaj  şi montarea 1 staţii de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie 

de tratare a apei., construcţia traseului de apeduct magistral, 

- de mitigare a impactului asupra mediului: evacuarea şi transportarea deşeurilor de construcţie, de 

protecţie a pomilor aferenţi traseului, reabilitarea terenurilor aferente construcţiei; 

- de asigurare a securităţii populaţiei:  instalarea semnelor de securitate pe şantier; 

- de administrare şi gestionare: crearea şi semnarea: contractelor, proceselor verbale, crearea 

comisiilor, angajarea managerului de proiect, concurs de achiziţii publice de lucrări şi 

supraveghere tehnică, defalcarea surselor financiare de plată, şedinţe de lucru, luarea deciziilor, 

acumularea şi depozitarea arhivei proiectului, de asigurare a pazei obiectului, controlul de autor; 

 - de evaluare/ monitorizare: efectuarea vizetelor, şedinţelor de lucru în teritoriul de realizare a 

proiectului, întocmirea rapoartelor intermediare şi finale, supravegherea calităţii şi tempoului 

lucrărilor, conform angajamentelor asumate;   
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- de asigurare a durabilităţii investiţiei: transmiterea investiţiei Consiliului raional Sîngerei printr-

un Act juridic de predare – primire, acţiuni întreprinse de aplicant pentru asigurarea durabilităţii 

post implementare:  crearea unei entităţi  de gestiune inrtercomunitare, selecarea şi instruirea 

cadrelor, evidenţa şi supravhegerea calităţii serviciilor, alocarea în buget a surselor de dotare a 

serviciului nou creat. 

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. 

1. Elaborarea şi semnarea acordului de finanţare, lansarea proiectului / pentru a stipula şi 

determina angajamentele şi responsabilităţile părţilor şi realizarea cu succes al activităţilor. 

/pentru cunoaşterea  populaţiei cu obiectivele, rezultatele şi impactul  proiectului, asigurarea 

transparenţii gestionării finanţelor publice.  

2. Selectarea prin concurs responsabil  management proiect /  asigurarea bunei gestiuni şi 

managiment al proiectului din partea aplicantului, coordonarea cu ADRNORD, informarea 

beneficiarilor.  

3. Elaborarea  caietelor de sarcini / pregătirea pentru concurs a specificului de lucrări de 

construcţie , amenajare.  

4. Achiziţii publice de lucrări de construcţie, montare / pentru a asigura respectarea legislaţiei de 

şanse egale pentru antreprenori şi transparenţa în gestionarea surselor financiare, supravegherea 

continuă a şantierului de construcţie de persoană de încredere. 

5. Acţiuni de promovare şi informare / elaborare banere /pentru cunoaşterea  populaţiei cu 

obiectivele, rezultatele şi impactul  proiectului, asigurarea transparenţii gestionării finanţelor 

publice 

6. Semnarea acordului de antrepriză cu agentul economic selectat / pentru a stipula şi determina 

angajamentele şi responsabilităţile părţilor şi realizarea  activităţilor conform graficilui întărit. 

7. Construcţia apeductului magistral, a branşamentului spre satul Bilicenii Vechi, 1 staţie de 

pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de tratare a apei / cea mai voluminoasă activitate ce asigură 

executarea contractului în conformitate cu proiectul de execuţie. 

8. Recepţia şi transmiterea la balanţa Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor  /  comisia creată  

va constata dacă construcţia este finalizată în corespundere cu proiectul tehnic şi poate fi pus în 

expluatare obiectul sau necesită ceva lucrări adăugătoare. 

9.Elaborarea desenelor tehnice ale branşamentelor către localităţi şi construcţia lor. 

10. Crearea unei întreprinderi intercomunitare de gestionare al apeductului /  apeductul magistral 

construit este un obiect intercomunitar, care necesită crearea unei noi entităţi economice de 

gestiune, prin fuzionalea celor prezente sau lichidarea lor şi crearea unei entităţi noi. 

11. Concurs public de selectare a cadrelor manageriale /  pentru a asigura respectarea legislaţiei de 

şanse egale şi a selecta cele mai bine pregătite cadre.  

 Selectarea şi instruirea angajaţilor / pentru formarea unei echipe de profesionişti competenţi, care 

să aplice managiment al serviciilor de calitate conform celui mai optim sinecost. 

12. Elaborarea şi semnarea contractelor cu beneficiarii / va fi garanţii pentru gestionarea corectă, 

transparentă şi fără riscuri a serviiciilor publice de asigurare cu apă potabilă de calitate a 

populaţiei. 
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13. Punerea în funcţiune al apeductului magistral / pentru a realiza obiectivul general al 

proiectului. 

3.4.3. Stadiul în obţinerea avizelor/ autorizaţiilor necesare implementării proiectului şi 

data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile 

Documentaţia de proiect  este elaborată în anul  în anul 2015-2016 cu. Raport de verificare nr. 04-

699 din 17 decembrie 2015,  nr. 04-700 din 17 decembrie 20015, nr. 04-286 din 07 iulie 2016 . 

Avizele ecologice sunt în stadiu de execuţie din luna iulie 2016  şi vor fi obţinute pînă la finele 

anului curent. 

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

proiectul prevede şi achiziţia acestuia. 

Achiziţia de echipament  prevede procurarea şi montarea 1 staţii de pompare, 2 castele de apă, 1 

staţie de tratare a apei. Toate sunt descrise şi caracterizate în documentele tehnice ce însoţesc 

proiectul. Distribuirea echipamentului între parteneri nu  se planifică. 

 

3.4 Metodologia  

Indicaţi (max. 2 pagini): 

3.4.1 Metodele de implementare a activităţilor propuse. 

- prin evaluare, monitorizare şi publicitate,  

- prin promovare şi comunicare,  

- prin concursul de achiziţii publice, discutarea şi stabilirea responsabilităţilor,  

- construcţia cu respectarea principiului de calitate în construcţii, prin mobilizare şi participarea 

comună, inspectare şi finanţare, de recepiere documentară cu acte de predare primire. 

- unitatea de implementare  va respecta cadrul legal privitor la procedura de achiziţii publice cu 

licitaţie deschisă;  

- transparenţa de gestionare a banilor publici.  

-  solicitantul de finanţare va supraveghea calitatea  lucrărilor,  

- va informa beneficiari  despre mersul lucrărilor, costul şi timpul de realizare.  

-  întreprinderile  şi organizaţiile de prestare a  serviciilor de aprovizionare cu apă vor fi deschise 

pentru colaborare şi dacă va fi necesar - instruire şi schimbare. Vor implementa programe 

electronice de evidenţă a consumului de apă.  

-  autorităţile publice locale vor asigura  surse bugetare proprii, credite bancare pentru  extinderea  

reţelelor de apă potabilă  cu conectarea la apeductul magistral.                                                  

Populaţia va contoriza consumul de apă potabilă  contribuind cu surse financiare proprii. 

 

 

3.4.2 Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect 

precedent ( în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent). 
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Proiectul dat este realizat în baza a 2  etape precedente. Din sursele de finanţare ale Fondului 

Naţional pentru Dezvoltare Regională,  a fost construit Apeductul magistral Bălţi- Sîngerei- 

Teleneşti tranşa I în valoare de 23774,28 lei ( anii 2011-2013), şi tranşa II în valoare de 

21446779,0 lei din  finanţările alocate de  FEN şi sursele proprii ale Consiliului raional Sîngerei ( 

anii 2014-2016). Proiectul nu este finalizat şi necesită   continuitate pentru construcţia magistralei 

pînă la hotarul raionului Teleneşti( tranşa III) şi staţia de tratare. Sunt relevante şi activităţile 

conese proiectului dat ceia ce ţine de conectarea propriu zisă a localităţilor. Pregătirea desenelor 

tehnice de construcţia noilor apeducte comunitare, a branşamentelor şi a sistemelor de canalizare. 

Proiectul de construcţie al apeductului magistral Bălţi – Sîngerei - Teleneşti,  iniţiat în anul 2007 a 

avansat mult nu doar în construcţia apeductului magistral, dar şi datorită implicării comunităţilor 

la racordare: construcţia de noi sisteme de apeduct comunitar şi conectări la apeductul magistral. 

Mai multe localităţi au elaborat proiecte  tehnice de construcţie ale apeductelor şi au atras surse 

financiare din diverse fonduri pentru construcţie: comuna  Heciul Nou. deja este  consumatoare de 

apă din apeductul magistral,  Sîngereii Noi, Grăgorăuca, Copăceni, satele Brejeni, Iezărenii Vechi, 

Vrăneşti dispun de apeducte nou construite, dar necesită elaborarea proiectelor tehnice şi 

construcţia branşamentelor. Com. Bilicenii Vechi au  elaborat proiectul tehnic al branşamentului 

şi de extindere al apeductului, com.  Bilicenii Noi a depuns un proiect de solicitare de  finanţare la 

FEN şi este în aşteptarea  obţinerii finanţării.  Oraşul Sîngerei îşi extrinde sistema de canalizare şi 

realizează un proiect de construcţie a unei staţii noi de epurare, serviciile căreia urmează să fie 

regionalizate. Monitorizarea situaţiei curente  efectuată de specialistul secţiei construcţii 

dovedeşte că pînă la finisarea construcţiei apeductului magistral majoritatea localităţilor vor fi 

pregătite pentru a se conecta. 

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

acestora; 

Consiliul raional Teleneşti partener interregional, va purcede la construcţia pe etape a 

apeductului magistral;  

Primăria or. Sîngerei partener local, a construit o nouă staţie de epurare, a elaborat documente 

tehnice de construcţie a apeductului nou şi de construcţie a sistemei de canalizare. A depus 

formularele la FEN pentru obţinerea finanţării. Necesită elaborarea desenelor tehnice şi 

construcţie branşamentului la apeductul magistral; 

 Peimăria com. Bilicenii Vechi, partener local, a elaborat desenul tehnic al branşamentului, a 

dispus extinderea desenelor tehnice şi construcţiea apeductului comunitar. Este necesitate să 

purceadă la elaborarea desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la staţia de 

epurare a or. Sîngerei;  

Primăria com. Grigorăuca, partener local, va elabora desenul tehnic al branşamentului, a 

realizat din sursele FEN construcţiea apeductului comunitar. Este necesitate să purceadă la 

elaborarea desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la staţia de epurare a or. 

Sîngerei;   

Primăria com. Ciuciueni, partener local, va elabora desenul tehnic al branşamentului;  

Primăria com. Iezărenii Vechi, partener local, va elabora desenul tehnic al branşamentului;  

Primăria com. Copăceni partener local, va elabora desenul tehnic al branşamentului, a realizat 

din sursele FEN  construcţiea apeductului comunitar. Este necesitate să purceadă la elaborarea 

desenelor tehnice a sistemului de canalizare cu conexiunea la staţia de epurare a or. Sîngerei;  
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Primăria com. Prepeliţa, partener local, va elabora desenul tehnic al branşamentului, a realizat 

din sursele FEN construcţia apeductului comunitar. 

Primăria com. Bilicenii Noi, partener local, a elaborat desenul tehnic al branşamentului şi a 

apeductelor comunitere şi le-a depus la  FEN, este în aşteptarea finanţării;  

Primăria com. Sîngereii Noi dispun de proiecte tehnice , sunt în aşteptare de finanţare la FEN 

3.4.4 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 

instrumentele etc.). 

Fiind parte componentă a unui proiect magistral ambiţios echipamentul şi instrumentele 

necesar solicitate vor fi cel mai performante, de ultima generaţie: tractoare cu remorci, 

autospeciale, excavatoare, încărcătoare, transportator.  Toate sunt specificate în desenele 

tehnice anexate. 
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3.5 Durata şi planul de acţiuni 

Durata proiectului va fi de  24  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 a proeictului Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare    

Produse  Activitati 

ANUL1 ANUL 2 
Instituția  

responsabilă 
Parti     implicate  

Indicatori de 

progres/Puncte de 

reper 
semestru 

1 

semestru 

2 

semestru 

1 

semestru 

2 

Rezultatul 1: Un acord pentru îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă a localităţilor din raionul Sîngerei.  Un proiect promovat 

Produsul 

1.1 

 

Activitate 1.1.1 

Elaborarea şi 

semnarea 

acordului de 

finanţare 

x      

  

  

  

ADRNORD  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei , APL 

partenere.    

! acord de finanţare  

Activitate 1.1.2 

Lansarea 

proiectului 

x      

  

  

  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei   

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei,  APL 

partenere.    

1 activitate publică cu 

agendă  

Rezultatul 2: Un manager de proiect selectat        

Produsul 

2.1  

Activitate 2.1.1 

Selectarea prin 

concurs 

responsabil de 

management 

proiect 

x      

  

  

  

  Consiliul raional 

Sîngerei   

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere.    

1 manager de proiect 

selectat, 1 acord de 

prestare servicii  

Rezultatul 3: Caiete de sarcini elaborate pentru procedura de achiziţii. 

Produsul 

3.1  

Activitate 3.1.1  

Elaborarea  

caietelor de 

sarcini 

x      

  

  

  

ADRNORD   ADRNORD   
Caiete de sarcini 

elaborate  
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Rezultatul 4 :  _Drepturi  de participare_pentru agenţii economici respectate____ 

Produsul 

4.1 

Activitate 4.1.1  

Achiziţii 

publice de 

lucrări de 

construcţie, 

montare   

x      

  

  

  

 ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei   

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei    

1 concurs lansat, 1 

proces verbal   

Rezultatul 5.1 : APL-urile și cetățenii din  raionul Sîngerei sunt informaţi,  se implică activ în îmbunătățirea serviciului de _aprovizionare cu apă 

potabilă de calitate._________________ 

Produsul 

5.1      

Activitate 5.1. 

 Acţiuni de 

promovare şi 

informare   

x      

  

  

  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei    

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei,  APL 

partenere.     

2 Reportaje, 4 

interviuri, 1 1 

emisiune televizată  

 

Rezultatul 5.2   38 456 de beneficiari ai proiectului informaţi. 

 

Produsul 

5.2 

Activitate 5.2. 

Elaborare 

banere. 

x      

  

  

  

ADRNORD   

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

2 banere  

 

 

Rezultatul 6.1 Un acord semnat de realizare al proiectului cu responsabilităţi stipulate. 

Produsul 

6.1 

Activitate 6.1  

Semnarea 

contractului  de 

antrepriză cu 

agentul 

economic 

selectat. 

    

x      

  

  

  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat   

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat   

1 acord de antrepriză  
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Rezultatul 7.1  Oportunitate de conectare la surse de apă sigure pentru localităţi prin Apeduct magistral de 13244 m construit 

Produsul 

7.1 

Construcţia 

apeductului 

magistral 

x    

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic 

selectat APL 

partenere.     

13244  m Apeduct 

magistral 

 

Rezultatul 7.2 Oportunitate de conectare la surse de apă sigure pentru localitatea Bilicenii Vechi prin construcţia  branşamentului de  4891 m. 

Produsul 

7.2 

Construcţia  

branşamentului 

spre satul 

Bilicenii Vechi. 

 x   
 agentul economic 

selectat  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat, 

APL Bilicenii Vechi  

 4891 m. apeduct 

branşamentulu 

Rezultatul 7.3    Apă de calitate asigurată prin 1 staţie de tratare a apei. construită 

 

Produsul 

7.3 

Construcţia  1 

staţie de tratare 

a apei. 

 x   
 agentul economic 

selectat  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

1 staţie de dezinfectare 

a apei 

 

Rezultatul 7.4  Aprovizionare cu apă sigură prin  staţie de pompare a apei construită. 

Produsul 

7.4 

Construcţia  1 

staţie de 

pompare a 

apei. 

 x   
 agentul economic 

selectat  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

1 staţie de pompare a 

apei 

 

Rezultatul 7.5 Aprovizionare cu apă sigură prin  2 castele de apă  construite 

Produsul 

7.5 

Construcţia a 2 

castele de apă. 
 x   

 agentul economic 

selectat  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

2 castele de apă   
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economic selectat  

 

 Rezultatul 8.1  Construcţie evaluată, conform desenelor tehnice executată , neconcordanţe depistate.. 

Produsul 

8.1 

Recepţia 

preliminară 
  x  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, 

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

1 acţiune de 

monitorizare, 1 proces 

verbal 1 comisie de 

recepţie 

 

 

 

Rezultatul 8.2  Construcţie recepţionară printr-un act de către comisie, neconcordanţe lichidate. 

 

 

 

Produsul 

8.2 

Recepţia finală   x  

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, 

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, agentul 

economic selectat  

1 acţiune de 

monitorizare, 1 proces 

verbal 1 comisie de 

recepţie un act de 

recepţie finală. 

 

 

 

Rezultatul 8.3 Bunuri ale proiectului transmise spre gestiune aplicantului.  

Produsul 

8.3 

Transmiterea la 

balanţa 

Consiliului 

Raional 

Sîngerei a 

bunurilor. 

   x 

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, 

ADRNORD  

Consiliul raional 

Sîngerei, 

1 act de predare 

primire 

 

 Rezultatul 9.1 APL-urile  partenere și cetățenii din  raionul Sîngerei  implicaţi  activ în îmbunătățirea serviciului de apovizionare cu apă potabilă de 

calitate. 

Produsul 

9.1 

Elaborarea 

desenelor 

tehnice ale 

branşamentelor 

către localităţi  

 x x  
  Consiliul raional 

Sîngerei, 

 Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

17 desene tehnice ale 

branşamentelor 
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Rezultatul 9.2   17 Localităţi  cu  oportunitate de a deveni consumatori a apei din Nistru.  

 

Produsul 

9.2 

 Construcţia 

branşamentelor 

către localităţi 

  x x 
  Consiliul raional 

Sîngerei 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

18 branşamente către 

sate  

Rezultatul 10 .1 APL-urile din  raionul Sîngerei şi prestatorul  intercomunitar de servicii nou creat sunt capabili să gestioneze în mod eficient 

serviciile îmbunătățite de asugurare cu apă potabilă de calitate.  

 

Produsul 

10.1 

Crearea unei 

întreprinderi 

intercomunitare 

de gestionare al 

apeductului. 

 

   x 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

1 întreprindere 

intercomunitară , 1 

acord de parteneriat, 1 

regulament de 

funcţionare, 1 buget de 

funcţionare, ştate de 

personal,  fişe post  

Rezultatul 11.1   Serviciu asigurat cu cadre competente, legislaţie respectată. 

Produsul 

11.1 

Concurs public 

de selectare a 

cadrelor 

manageriale. 

 

   x 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

1 concurs public, 1 

comisie de selectare, 1 

proces verbal 

 

Rezultatul 11.2   Prestator  intercomunitar de servicii nou creat este capabil să gestioneze în mod eficient serviciile îmbunătățite de asugurare cu apă 

potabilă de calitate.  

 

Produsul 

11.2 

Selectarea şi 

instruirea 

angajaţilor. 

 

   x 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere, 

ADRNORD 

 Seminare de instruire, 

3 formatori implicaţi, 

1 sesiune de evaluare. 
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Rezultatul 12.1 Serviciu de asugurare cu apă potabilă cu riscuri diminuate şi reguli stricte de gestionare. 

 

Produsul 

12.1 

Elaborarea şi 

semnarea 

contractelor cu 

beneficiarii 

   x 

întreprinderea de 

prestare a 

serviciilor, 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere, 

întreprinderea de 

prestare a serviciilor 

Un model cadru de 

contract de prestare 

servicii 

Circa 9000 contracte 

semnate  

 

Rezultatul 13.1  Cerviciu intercomunitar de aprovizionare cu apă  funcţionabil 

Produsul 

13.1 

Transmiterea în 

gestiune şi 

punerea în 

funcţiune al 

apeductului 

magistral 

   x 

întreprinderea de 

prestare a 

serviciilor, 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

întreprinderea de 

prestare a serviciilor, 

Consiliul raional 

Sîngerei, APL 

partenere 

1 serviciu cu sediu, 

dotat, cu cadre 

instruite  

Circa 20 000 populaţie 

conectate la surse de 

apă din Nistru 
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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: 

Realizând proiectul dat construcţia Apeductui Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţia de 

tratare, vor fi construite ramificaţii –reţele de aprovizionare cu apă  comunitare,  astfel 

populaţia localităţilor  raionului Sîngerei  vor beneficia de toate comodităţile şi previlegiile ce  

le oferă un apeduct cum ar fi: reducerea muncii manuale neeficiente, în deosebi a muncii 

femeelor; posibilităţi de a le oferi ore de atenţie în plus educaţiei copiilor; a practica altă 

muncă rentabilă ce ar aduce venit; comodităţi locative şi sanitare: baie, încălzire autonomă, 

viceu intern, maşină automată de spălat, lavuare, spălătorii;  oportunităţi  pentru agenţii 

economici  de creare a noi locuri de muncă;  de a se ocupa cu gospodăria casnică ca sursă de 

venit de alternativă;  se va îmbunătăţi simţitor sănătatea populaţiei, care nu va mai consuma 

apă tehnică şi va fi  scutită de procesul de ridicare al găleţilor cu apă, avînd suficientă apă 

pentru a respecta igiena personală, spălatul, gătitul. Este  evidentă afirmaţia că grupurile ţintă 

vor atinge  un nivel de trai avansat comparativ cu cel de până la realizarea proiectului. 

   Situaţia beneficiarilor proiectului: administraţiile publice locale vor fi scutiţi pentru mult 

timp de grijile ce le creau consumul de apă tehnică,  fîntînile arteziene prin epuizarea 

resurselor de apă, consumul mare de energie electrică, defecţiunile motoarelor, formarea 

preţului de cost şi aprobarea lui prin deciziile consiliului, costurile mari pentru creare şi 

repararea lor. Toate aceste activităţi vor fi de domeniul trecutului, toată atenţia va fi 

redicţionată pe o bună şi eficientă gestionare a surselor de apă. Se va  crea un sistem de 

evidenţă şi gestionare a apelor de nivel intercomunitar. Întreprinderea nou creată  va  dispune 

de o bază de date a consumatorilor şi o evidenţă strictă a colectării achitărilor, conform 

contoarelor, fără restanţe de plăţi la consumatori şi furnizori.  

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.  

 

Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţia de dezinfectare este o continuare a Apeductului 

Bălţi – Sîngerei, etapa I şi II deja construite. 

Conform documentaţiei de proiect Apeductul Bălţi – Sîngerei, tranşa III şi staţia de 

dezinfectare este compus din:  1 staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie de dezinfectare a 

apei şi reţea de apeduct magistral  din ţevi de PE100 cu lungimea totală de 13244 m, (inclusiv 

PN10 D400 x 23,7mm  - 2721m; PN10 D355x21,1mm – 3195m; PN12,5 D355x26,1mm – 

5763m; PN6 D355 x 13,6mm – 27m; PE 100 SDR 13,6 PN 12,5 D 315 1012,5 m, PN10 

D160x9,5mm – 505,5m; PN10 D110x6,6 mm – 16m; PN10  D90x5,4mm – 4m);  

 1 branşament către s. Bilicenii Vechi cu l de 4891 m inclusiv ( PE100 SDR 11 PN 16 D 110- 

1658,5m ; PE 100 SDR 13 PN 12,5 D 110 – 1037 m, PE 100 SDR 17 PN 10 D 110 – 2183,5 

m , ) PE 100 SDR 17 PN 10 D 63 – 12  m 

1 Serviciu intercomunitar de asigurare cu apă potabilă. 
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Produse (rezultate imediate) 

- Apeduct magistral construit  Bălţi – Sîngerei unit la apeductul magistral Soroca – Bălţi, care 

se alimentează din râul Nistru. 

- Instituţie de evidenţă şi gestionare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă nou creat, 

format din întreprinderea intercomunitară „Apă – Canal” Sîngerei. 

- APL cooperate în cadrul unui sistem de servicii de apovizionare cu apă potabilă a populaţiei. 

4.2.2 Rezultate (efecte pe termen/lung). 

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

Populaţie în număr de 38 456  din oraşul Sîngerei şi 17 localităţi rurale, conectate la sursa de 

apă potabilă de calitate şi sigură  din rîul  Nistru. 

Serviciu intercomunitar de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă creat, instruit.  

Număr crescut de consumatori  conectaţi la apeductul magistral Soroca – Bălţi.  

Oportunitate pentru comunităţi din raionul Teleneşti  pentru a deveni consumatoare al apei 

potabile adusă din rîul Nistru. 

- Precizaţi cum va contribui proiectul la soluţionarea problemei identificate. 

 Construcţia unui apeduct magistral (13 244 m) şi unirea apeductelor comunitare (18 ) 

la surse de apă din râul Nistru, va  asigura populaţia  (38 456 locuitori ) cu apă calitativă şi 

suficientă pentru alimentaţie şi  dezvoltarea economică a localităţilor şi ar proteja-o de riscul 

secetelor, ajutînd la dezvoltarea gospodăriilor casnice, va reduce gradul de vulnerabilitate. 

Datorită conectării la apeduct a populaţiei din mediul rural, se micşoriază decalajul dintre 

traiul oamenilor de oraş şi cel de la sat; se previne exodul tinerilor spre urbe, sînt create 

oportunităţi pentru antreprenori de a investi, de a crea locuri noi de muncă, localităţile vor 

începe a eşi din colapsul economic şi al sărăciei. Nevoile, necesităţile şi dificultăţile atestate 

în regiunea şi sectorul respectiv : lipsa unui apeduct, alimentarea cu apă tehnică, de calitate 

proastă, risc sporit ca apa pe timp de secetă să dispară vor fi întru totul diminuate. 

 

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

să fie inclus şi în varianta de proiect propusă.  

- Indicaţi publicaţiile preconizate.  

Anuarul statistic  al Republicii Moldova.  

Rapoartele de activitate ale raionului Sîngerei. 

Indicatorii socio- economici ale raionului Sîngerei. 

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

benefic asupra dezvoltării regiunii. 

Apeductul Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţia de tratare, fiind construite va da oportunitate de  

aprovizionarea cu apă a raionului Teleneşti, circa  32 322  locuitori  ale celor 9  localităţi 

rurale şi   1 urbană Raionul Teleneşti dispune de proiect tehnice pentru continuarea 

construcţiei magistralei apeductului dat. 

 Proiectul dat are o arie care poate fi multiplicată la nivel dublu şi pe teritoriul raionului 

Sîngerei. La apeductul construit pot fi conectate alte noi comunităţi, deoarece construcţiea 

staţiilor de tratare a apei şi funcţionarea lor este mai costisitoare. În cadrul comunităţilor deja 

conectate pot fi unite noi case de locuit, /apartamente, întreprinderi noi create, instituţii . 

Acum pe teritoriul raionului avem destule întreprinderi ce se aprovizionează cu surse proprii  

de apă din fântânile de mină, care pot la fel să se conecteze la prezentul apeduct. Efectul de 

multiplicare poate fi aplicat şi referitor la metodologia de gestiune a surselor de apă, a 

activităţii întreprinderilor/ asociaţiilor. Din acest punct de vedere este posibil efect de 

multiplicare local, raional, regional, interregional.   

Rezultatele proiectului iniţiază mai multe  genuri noi  de activitate, care  pot avea un impact  

asupra dezvoltării regiunii: 

- dezvoltarea ramurii producerii şi prelucrării produselor alimentare. Tradiţional 

localităţile din raion sunt furnizoare de materie primă eftină; 

- dezvoltarea serviciilor publice de sanitaţie şi  vom proteja  de poluare bazinul 

acvatic din care extragem sursele de apă. 

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) 

Aplicantul Consiliul raional Sîngerei după primirea bunurilor în gestiune le va transmite în 

gestiune  noii întreprinderi intercomunitare creată. Serviciiul va fi la autofinanţare iar pentru 

prevenirea incapacităţii de plată, se va opera cu un cost corect al servicciilor de aprovizionare 

cu apă potabilă. Serviciul se va autofinanţa Dar va fi necesar la I etapă resurse financiare 

pentru dotări şi sediu. 

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

activităţilor după finalizarea proiectului?).  

Toate întreprinderile actuale vor fuziona  şi vor crea una intercomunitară, care va fi asigurată 

cu resurse umane, dotări şi sediu. Toate se vor realiza conform unor decizii primite împreună 

cu partenerii. Este necesitate de a elabora şi semna un acord de parteneriat de către toţi 

partenerii locali privind crearea serviciului.  Achitarea serviciilor se va face onlain sau la 

primărie, aproape de consumator. Recepţionarea datelor de la contor şi achitarea  serviciilor 

va fi efectuată lunar. 

Produsul final al proiectului va fi luat la evidenţă şi gestiune de către o întreprindere 

intercomunitară creată în baza extinderii întreprinderii municipale „Apă Canal” a oraşului 

Sîngerei. Crearea unei structuri regionale   independente în baza semnării unui acord de 

parteneriat a tuturor APL partenere este raţională. Structura actuală a întreprinderii ar suferi 

schimbări cu mărirea statelor de personal pentru a deservi întreg  apeductul. Întreprinderea 

„Apă Canal” Sîngerei va  avea în subordine directă buna gestionare a  consumatorilor, a 

apeductului în întregime, a prestatorului -  Întreprinderea  „Acva Nord” şi a  apeductelor 

comunitare. Pentru aceasta este nevoie de  aprobarea unui nou  Regulament de funcţionare, 
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state de personal, buget,  a întreprinderii „Apă Canal” Sîngerei. Reformarea întreprinderii  va 

prevedea: anunţarea unui  concurs la posturile de conducere,  instruirea serviciilor de evidenţă 

şi prestare ale serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă, asigurarea cu sediu, dotarea 

serviciului se privesc ca un proiect separat, foarte important în interiorul proiectului de 

aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din raionul Sîngerei. La finalizare va fi pus în 

aplicare mecanismul de operare şi întreţinere cu statut  de autogestiune. Costul de întreţinere 

al apeductului este înclus în costul apei şi este în creştere faţă de cel arătat în contractul 

încheiat cu întreprinderea de furnizare  „Acva Nord”.  Al II- lea  preţ va fi la nivel de 

distribuitor deja  a întreprinderii intercomunitare „Apă Canal Sîngerei”. Totodată formarea 

preţurilor  va corespunde criteriului de cost real exprimat, pentru a preveni situaţia de refuz de 

consum din partea beneficiarilor. Situaţia se complică prin faptul că unii beneficiarii finali  

avînd două alternative de aprovizionare cu apă: cea din Nistru şi cea din fîntîni arteziene ar 

putea pleda  pentru cea dea doua opţiune, care de facto furnizează apă de calitate tehnică, 

necontrolată. 

Proiectul dat dispune de o durabilitate sigură de existenţă prin crearea, instruirea atât a 

structurii prestatoare de servicii cât şi încheierea unor contracte cu furnizorul de apă - 

Întreprinderea „Acva Nord”,  cu consumatorii, instruirea utilizatorilor de servicii de 

aprovizionare cu apă potabilă,  prevenirea cazurilor de folosire ilicită a produsului prin 

contorizarea consumatorilor, evidenţa strictă a stării contoarelor, prin crearea preţurilor  reale 

de consum al apei, prin folosirea unei baze de date a consumatorilor, prin  colectarea, 

achitarea la timp pentru apa folosită a prestatorului faţă de Întreprinderea” Acva Nord” şi a 

consumatorilor faţă de prestator, prin deconectarea restanţierilor. 

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).  

Planificăm să întreprindem: informarea tuturor cetăţenilor raionului şi ţării prin 

intermediul ziarului local Ecoul Nostru (articole poze, rapoarte), a radioului local şi 

republican Radio Moldova, posturilor de televiziune referitor la toate acţiunile întreprinse  de 

elaborare- realizare a proiectului. La şantierele de construcţie şi în locuri publice vom face 

publice informaţiile: costul, executorul, etapele, termenii/ pe panouri informaţionale. Vom 

oferi activului raionului, consilierilor, partenerilor de proiect, cu  regularitate informaţii 

referitor la îndeplinirea proiectului. Vom delega persoanele responsabile împreună cu 

corespondenţii mass-media la şantierile proiectului, pentru primirea informaţiilor din prima 

sursă : managerul de proiect,  ADR NORD şi agentul economic. În cadrul proiectului vom 

planifica mai multe ateliere de lucru cu partenerii de proiect pentru realizarea activităţilor 

planificate, cu invirarea reprezentanţilor mass- media La finisare vom organiza o amplă 

manifestaţie de inaugurare, cu prezentarea unui raport final, cu invitarea populaţiei şi a tuturor 

partenerilor care au contribuit la realizarea proiectului.  

 

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 :______________________ 

„ 18” august 2016 

 

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: 

_Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare    

(denumirea) 

Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

 
Parți implicate Costul, 

lei 

Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

progres 

Instituția persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1: Planificarea   conectării localităţilor la apeductul magistral Bălţi - Sîngerei 

 

 Planificarea resurselor 

financiare pentru 

elaborarea desenelor 

tehnice ale 

branşamentelor spre 

localităţi 

2016-2018 APL partenere primarul CR Sîngerei 

APL implicate, 

parteneri de 

finanţare 

4 mln Bugetele 

locale 

Nr. de desene 

tehnice 

elaborate 

 Construcţia 

branşamentelor spre 

localităţi cu atragerea 

proiectelor de 

investiţii 

2017-2019 APL partenere primarul CR Sîngerei 

APL implicate, 

parteneri de 

finanţare 

38 mln FEN, FISM, 

APL din 

Romînia, 

FNDR 

Nr. de 

branşamente 

construite 

 Conservarea corectă a 

surselor de apă de 

alternativă ( sondele 

de adîncime) 

2019-2020 CR Sîngerei 

APL partenere 

Specialist 

servicii 

comunale 

APL partenere 500 mii lei Bugetele 

locale 

Nr. de sonde 

de adîncime 

conservate 

Rezultatul 2: Cooperarea  intercomunitară dintre autoritățile publice locale partenere ale proiectului este eficientă 

 

 Elaborarea acordului 

de parteneriat între 

APL partenere ale 

proiectului 

2017 Consiliul 

raional 

Sîngerei 

Preşedintele 

de raion 

CR Sîngerei 

APL implicate 

2000 lei Bugetul CR 

Sîngerei 

Acordul 

elaborat 



 

24 

 

 

 Semnarea acordului de 

către parteneri 

2017 APL partenere primarul CR Sîngerei 

APL implicate 

200 lei Bugetul CR 

Sîngerei 

Nr. de 

parteneri ce au 

semnat 

acordul 

Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de apăvizionare cu apă potabilă în raionul Sîngerei este  îmbunătățită 

 

 Crearea intreprinderii 

intercomunitare APĂ- 

CANAl Sîngerei” 

2018 Consiliul 

raional 

Sîngerei 

Primăria 

Sîngerei 

Preşedintele 

de raion, 

primarul 

CR Sîngerei 

APL implicate 

6000 lei Bugetul CR 

Sîngerei 

1 întreprindere 

cu 

regulament, 

ştate de 

personal, fişe 

post 

 Selectarea prin 

concurs a cadrelor 

manageriale 

2018 Consiliul 

raional 

Sîngerei 

 

Preşedintele 

de raion, 

CR Sîngerei 

APL implicate 

5000 lei Bugetul CR 

Sîngerei 

Nr. de 

specialişti 

selectaţi 

 Oferirea sediului, 

dotarea serviciului 

2018 Consiliul 

raional 

Sîngerei 

Primăria 

Sîngere 

Preşedintele 

de raion, 

primarul de 

Sîngerei 

CR Sîngerei 

APL implicate 

150 000 lei Fonduri de 

finanţare 

S sediului 

alocat, adresa 

 Instruirea  şi evaluarea 

prestatorilor de 

servicii 

2019 Companie de 

instruire 

Preşedintele 

de raion 

Partenerii de 

dezvoltare 

85000 lei Fonduri de 

finanţare 

Nr. de 

persoane 

instruite, nr. 

de ore de 

instruire 

 Elaborarea 

contractului tip de 

prestare a serviciilor 

2019 intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

director intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

ADRNORD 

2000 lei Bugetul 

întreprinderii 

1 contract tip 

elaborat 

 Semnarea contractului  

de prestare a 

serviciilor cu 

beneficiarii 

2019 intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

juristul intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

8000 lei Bugetul 

întreprinderii 

Circa 20 000 

contracte 

semnate 
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CR Sîngerei 

APL partenere, 

beneficiarii 

 Crearea bazei de date 

a beneficiarilor 

2019 intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

directorul intreprinderea 

intercomunitare 

APĂ- CANAl 

Sîngerei” 

 

12000 lei  Bugetul 

întreprinderii 

1 bază de date  

Rezultatul 4 : APL-urile din Raionul Sîngerei. sunt capabili să gestioneze în mod eficient serviciile intercomunitare de aprovizionare cu apă 

potabilă.  

 

 Instruirea APL în 

supravegherea 

gestionării apeductelor 

locale şi calitatea 

serviciilor 

2018 Companie de 

instruire 

Preşedintele 

de raion 

CR Sîngerei 

APL partenere, 

ADRNORD 

2000 lei Partenerii de 

dezvoltare 

Nr. APL 

instruite 

         

Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii din Raionul Sîngerei se implică activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă. 

 Şedinţe operative 

semestriale cu 

partenerii locali 

privind calitatea 

serviciilor 

2019 Secţia 

construcţii 

gospodărire 

comunală şi 

drumuri 

Specialist 

servicii 

comunale 

CR Sîngerei 

APL partenere 

  Nr de şedinţe 

operative 

 Îmbunătăţirea 

acordului de 

parteneriat  cu 

necesităţile 

identificate. 

2019 Secţia 

construcţii 

gospodărire 

comunală şi 

drumuri 

Juristul ÎI 

APĂ CANAL 

Sîngerei 

CR Sîngerei 

APL partenere 

400 lei  Bugetul 

CRSîngerei 

Nr. de articole 

îmbunătăţite. 
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                                                                                                Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare       

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) 

Populaţie din raionul Sângerei cu acces la 

surse de apă potabilă sigură şi de calitate, 

oportunitate creată pentru cea din raionul 

Teleneşti. 

  

Populaţie în număr de 38 456  din oraşul 

Sîngerei şi 17 localităţi  conectată la 

sursa de apă potabilă de calitate şi sigură  

din rîul  Nistru 

Oportunitate pentru comunităţi cu 32 322   

locuitori din raionul Teleneşti  pentru a 

deveni consumatoari al apei potabile 

adusă din rîul Nistru. 

Rapoartele  

Proiectului  

Proces verbal de 

recepţie a lucrărilor 

executate 

Proces verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

Fişe de evidenţă 

contabilă 

 

Obiectivele Specifice(max. 2) 

1. Apeduct  magistral  Bălţi -Sîngerei   de 

13 244 m (tranşa III) şi a branşamentului  

de 4 m spre satul Bilicenii Vechi.construit. 

2. Infrastructură de gestionare a apei: 1 

staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie 

de tratare a apei construite. 

3. Entitate intercomunitară de gestiune al 

apeductului definită, instruită. 

Includeţi indicatorii Obiectivelor 

specifice ale proiectului 

-12 231,5 m de  apeduct  magistral  Bălţi 

-Sîngerei  din ţevi de PE100. 

-de 4891 km de apeduct branşament spre 

Bilicenii Vechi 

-1 staţie de pompare,  

-2 castele de apă,  

-1 staţie de tratare a apei 

-1 Întreprindere intercomunitară de 

prestare servicii  

Rapoarte  Proict . 

Proces verbal de 

recepţie a lucrărilor 

executate. 

Proces verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor. 

Proces verbal la 

recepţia finală. 

Fişe de evidenţă 

contabilă 

Care sunt presupunerile care 

trebuie luate în considerare 

pentru atingerea obiectivului 

proiectului? 

 

riscurile ce trebuie luate în 

considerare pentru atingerea 

obiectivului proiectului sunt: 

lipsa de disciplină  şi calitatea 

de realizare, lipsa evaluării 

permanente din partea 

beneficiarilor (alegerile locale) 
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Rezultate  (max. 5) 

Care sunt rezultatele preconizate ale 

proiectului? 

Populaţie în număr de 38 456  din oraşul 

Sîngerei şi 17 localităţi  conectată la sursa 

de apă potabilă de calitate şi sigură  din rîul  

Nistru. 

Serviciu intercomunitar de gestionare a 

serviciilor de alimentare cu apă creat.  

Oportunitate pentru comunităţi din raionul 

Teleneşti  pentru a deveni consumatoare al 

apei potabile adusă din rîul Nistru. 

Indicator de rezultat I:  

Valoarea inițială (anul 2016):  

- 2605 populaţie, 1  localităţi conectate 

la surse de apă din rîul Nistru 

Ținta (anul 2020): 

- 20000 populaţie, 12 localităţi conectate 

la surse de apă din rîul Nistru 

Indicator de rezultat 2: 

Valoarea inițială (anul 2016): 

- 0 servicii intercomunitare de prestare 

servicii 

Ținta (anul 2020): 

 -1  serviciu intercomunitar de prestare 

servicii. 

Rapoarte Proiec.  

Proces verbal de 

recepţie a lucrărilor 

executate. 

Proces verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor. 

Proces verbal la 

recepţia finală 

 

Fişe de evidenţă 

contabilă 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

atingerea rezultatelor 

proiectului? 

condiţiile externe necesare  

pentru atingerea rezultatelor 

proiectului: 

1. Stabilitate politică şi 

financiară,  

2. ADR Nord cu angajaţi 

profesionişti ce deţin abilităţi de 

managiment şi gestionare a 

riscurilor. 

Produse 

Care sunt produse care vor fi obținute? 

- !: Apeduct magistral Bălţi – Sîngerei, 

etapa III de alimentare cu apă  din ţevi de 

PE100 cu lungimea totală de 13 244 m.  

 - 2.  branşamentul spre satul Bilicenii 

Vechi de 4891 m,   

-  3. 1 staţie de pompare, 2 castele de apă,  

1 staţie de tratare a apei   

 

 

 

 

 

 

 

Indicator de produs I:  

Valoarea inițială (anul 2016): 

0 m Apeduct magistral Sîngerei- 

Teleneşti, de alimentare cu apă  din r. 

Nistru. 

Ținta (anul 2020): 

 13 244 m Apeduct magistral Sîngerei- 

Teleneşti, de alimentare cu apă  din r. 

Nistru. 

 Indicator de produs 2: 

Valoarea inițială (anul 2016): 

1 branşament spre localităţi  ( Heciul 

Nou)  

Ținta (anul 2020): 

10  branşamente spre localităţi,   

Indicator de produs 3: 

Rapoartele  

Proiectului  

 

Proces verbal de 

recepţie a lucrărilor 

executate 

 

Proces verbal de 

recepţie la terminarea 

lucrărilor 

 

Proces verbal la 

recepţia finală 

 

Fişe de evidenţă 

contabilă 
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Valoarea inițială (anul 2016): 

0 staţie de pompare, 0 castele de apă,  

0 staţie de tratare a apei   

Ținta (anul 2020): 

1 staţie de pompare, 2 castele de apă,  

1 staţie de tratare a apei   

 

 

 

 

Activităţi-cheie 

1. Elaborarea şi semnarea acordului de 

finanţare, lansarea proiectului. (  tr.1, l.I-a). 

2. Selectarea prin concurs responsabil de 

management proiect. (  tr.1, l II-a). 

3. Elaborarea  caietelor de sarcini. (  tr.1, l. 

II-a). 

4. Achiziţii publice de lucrări de 

construcţie, montare. (  tr.1, l. III-a). 

5. Acţiuni de promovare şi informare / ela-

borare banere. (  tr.1, l. IV-a). 

6. Semnarea acordului de antrepriză cu 

agentul economic selectat. (  tr..2, l. IV-a). 

7. Construcţia apeductului magistral, a   

branşamentului spre satul Bilicenii Vechi, 1 

staţie de pompare, 2 castele de apă, 1 staţie 

de tratare a apei. (  tr.2,,3,4,5,6,7 l. IV-

XXII-a) 

8. Recepţia şi transmiterea la balanţa 

Consiliului Raional Sîngerei a bunurilor. (  

t.8, l. XXIII-a). 

9.Elaborarea desenelor tehnice ale 

branşamentelor către localităţi şi construcţia 

Mijloace financiare 

Includeţi costul estimativ total pentru 

întregul proiect şi principalele categorii 

de cheltuieli 

 

Costul total al proiectului este de  

39 503,97 mii lei , inclusiv 

Apeduct  magistral Bălţi – Sîngerei, etapa 

III  34 720,81 mii lei.  

 

Staţia de tratare 946,21 mii lei.  

1  Apeduct branşament  s. Bilicenii Vechi 

3325,056 mii lei.  

 

Suprvegherea tehnică a şantierilor  

389,92 mii lei. 

Cervicii  

Supravegherea de autor  116,97  mii lei.  

 Elaborare banere 0,5 mii lei.  

Rapoartele 

Proiectului, date 

statistice raionale, 

republicane şi 

regionale, 

fişe de evidenţă, 

contracte întocmite şi 

semnate, reportaje, 

acte de recepţie 

primare şi finale. 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

asigurarea realizării 

activităţilor? 

 

 

surse financiare suficiente 

pentru construcţia apeductelor 

comunitare din alte fonduri de 

finanţare.  

surse financiare suficiente 

pentru construcţia  

branşamentelor spre localităţi 

(costurile lor, cu excepţia  

branşamentului spre s. Bilicenii 

Vechi,  nu sunt incluse în acest 

proiect). 
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lor. (  tr..1,2,3,4,5,6,7,8 l. XXIV). 

10. Crearea unei întreprinderi 

intercomunitare de gestionare al 

apeductului. (  tr.7, l. XXI-a). 

11. Concurs public de selectare a cadrelor 

manageriale. Selectarea şi instruirea 

angajaţilor. (  tr. 8, l.XXII-a). 

12. Elaborarea şi semnarea contractelor cu 

beneficiarii. (  tr.8, l. XXIII-a). 

13. Punerea în funcţiune al apeductului 

magistral. (  trimestrul.8, luna a XXV-a). 
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Riscurile proiectului Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie de tratare    

 

Nr

. 
Descrierea riscului Categoria,  

Impact (de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

 

Probabilitatea  

(de la 1- 

semnificativ 

pînă la 4- 

nesemnificativ) 

 

Măsuri de 

atenuare a 

riscurilor 

Partea 

respons

abilă 

Data 

identifi

cării 

riscului 

Data 

actualiz

ării 

Statutul 

 

Rezultatul 1: Planificarea   conectării localităţilor la apeductul magistral Bălţi - Sîngerei 

 

 

1 

Nedorinţa de a trece la 

alimentarea cu apă din 

r.Nistru 

informaţiona

l 
2 3 

Informarea 

populaţiei 

despre riscurile 

consumului de 

apă 

necontrolată,. 

convingere 

CR 

Sîngerei 
2012 - 

Identifica

t 

2 

Resurse financiare 

insuficiente pentru 

elaborarea desenelor 

tehnice şi construcţia 

branşamentelor 

Financiar 4 4 

Folosirea 

surselor de 

finanţare a 

partenerilor de 

dezvoltare 

CR 

Sîngerei 
2015 2016 

 

 

 

Rezultatul 2: Cooperarea  intercomunitară dintre autoritățile publice locale partenere ale proiectului este eficientă 

 

 

 

3 

APL se contrapun 

reformelor 
 

Politic 

 

2 

 

3 

Informare , 

inclusuv a 

populaţiei 

CR 

Sîngerei 
2013   

Identifica

t 

4 

Lipsa de competenţe şi 

convingere a verigii 

organizatorice 

 

Operațional 

 

 

2 

 

4 

Prezenţa la 

seminarele de 

instruire 

CR 

Sîngerei 

ADRNO

RD 

2015 2016 

Identifica

t/ 

actualizat 

 

Rezultatul 3: Infrastructura pentru prestarea serviciilor de apăvizionare cu apă potabilă în raionul Sîngerei este  îmbunătățită 
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5 APL or. Sîngerei deja a 

primit anterior o decizie 

de neacceptare a 

regionalizării serviciilor 

de aprovizionare cu apă 

Operațional 2 3 

Adoptarea altei 

decijii în 

legislativul 

actual 

APL or. 

Sîngerei 
2014 - 

Identifica

t 

6 Lipsa  resurselor 

financiare pentru 

repararea sediului şi 

dotarea serviciului 

financiar 4 5 

Proiect 

investiţional 

separat  

CR 

Sîngerei 
2015 2016 

Identifica

t/ 

actualizat 

7 Un concurs netransparent 

care nu va selecta cele 

mai bune cadre. 
politic 3 4 

Prezenţa 

partenerului de 

dezvoltare şi a 

societăţii civile 

ADRNO

RD 
  Presupus  

 

Rezultatul 4 : APL-urile din Raionul Sîngerei. sunt capabile să gestioneze în mod eficient serviciile intercomunitare de aprovizionare cu apă 

potabilă.  

 

 

8 

Lipsa unui mecanizm de 

colectare a opiniilor 

populaţiei 
operaţional 2 3 

Sondajul 

telefonic de 

opinii ale 

benefeciarilor 

Întreprin

derea 

prestator 

servicii 

  Presupus 

9 Disponibilitatea APL 

partenere să asiste la 

instruiri operaţional 3 3 

cointeresarea Speciali

st 

servicii 

comunal

e 

  Presupus 

 

Rezultatul 5 : APL-urile și cetățenii din Raionul Sîngerei se implică activ în îmbunătățirea serviciului de aprovizionare cu apă potabilă 

 

 

11 

Calitatea pregătirii 

şedinţelor cu discuţii chee 

operaţional 3 4 

Agendă, 

implicarea altor 

specialişti  

Speciali

st 

servicii 

comunal

e 

  Presupus 
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Bugetul proiectului Apeduct Bălţi – Sîngerei, etapa III şi staţie  de 

tratare    

   

Cheltuieli Unitate 
Număr 

de unităţi 

Cost unitar 

(în mii lei ) 

Costuri 

(în  mii 

lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR 

mii lei 

Contrib. 

proprie 

Alte 

surse 

1. Lucrări de 

construcţii       39 382,00 39 382,00 

  

1.1.1 Apeduct  

magistral Bălţi – 

Sîngerei, etapa 

III m 13 244 2,72 34 720,81 34 720,81 

  

1.1.2 

Supravegherea 

tehnica 1%    347,21 347,21 

  

1.2.1 Staţia de 

dezinfectare staţie 1 946,21 946,21 946,21 

  

1.2.2 

Supravegherea 

tehnică 1%    9,46 9,46 

  

1.3.1  Apeduct 

branşament  s. 

Bilicenii Vechi,  m 4891 0,68 3325,056 

 

 

3325,056 

  

1.3.2 

Supravegherea 

tehnică 1%    33,25 

 

33,25 

  

2. Servicii     121,97 

 

5,0 

 

116,97 

 

2.1Controlul de 

autor 0,3% 

1 Apeduct Bălţi – 

Sîngerei, etapa III    104,16 

 

104,16 

 

2.2  1Controlul de 

autor 0,3% 

 Apeduct Bălţi – 

Sîngerei, etapa 

III, staţia de 

dezinfectare 

Controlul de autor    2,84 

 

2,84 

 

2.3   1Controlul 

de autor 0,3% 

Apeduct 

branşament către     9,97 
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s. Bilicenii Vechi,   

9,97 

Panou informativ buc 2 2500 5,0 5,0   

3. Echipament şi 

inventar     

   

Total costuri ale 

proiectului    39 503,97 

 

39 387,00 

 

116,97 

 

 

 

 

 

 

Nota explicativă a bugetului: 

1. Lucrări de construcţii. La acest articol al bugetului va fi inclusă suma conform documentaţiei de 

proiect şi în nota explicativă va fi indicat când a fost elaborat şi data verificării proiectului de către 

instituţia de stat în domeniu. În cazul când în cadrul unui proiect sunt mai multe obiecte propuse 

pentru a fi construite, fiecare obiect este inclus cu costul lui individual conform proiectului tehnic 

(1.1 obiectul x; 1.2 obiectul xx). 

1.1.1 Apeduct  magistral Bălţi – Sîngerei, etapa III 

Suma de efectuare a lucrărilor de construcţie  a tranşei a III a apeductului magistral Bălţi Sîngerei, de o 

lungime de 13 244 metri,  conform  desenelor de execuţie elaborare în anul 2015 şi  este aprobat spre 

executare cu costul orientativ de deviz în preţurile curente trim. IV anul 2015,   total cu TVA – 

34 720,81 mii lei. 

1.1.2  Supravegherea tehnica  a construcţiei Apeduct  magistral Bălţi – Sîngerei, etapa III  

Sînt planificate cheltueli pentru lucrări de supravheghere tehnică în sumă de 347,21 mii lei, 

calculat 1% din costul lucrărilor de construcţii montaj al Apeduct  magistral Bălţi – Sîngerei, etapa 

III. 

1.2.1     Staţia de dezinfectare. Suma de efectuare a lucrărilor de construcţie  a tranşei a III a 

apeductului magistral Bălţi Sîngerei, staţia de tratare a apei,,  conform  desenelor de execuţie 

elaborare în anul 2015  este aprobat spre executare cu costul orientativ de deviz în preţurile curente 

trim. IV anul 2015,   total cu TVA – 946,21 mii lei. 
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      1.2.2     Supravegherea tehnică a construcţiei staţiei de tratare a apei.. Sînt planificate cheltueli 

pentru lucrări de supravheghere tehnică în sumă de 9,46 mii lei, calculat 1% din costul lucrărilor de 

construcţii montaj 

1.3.1     Apeduct branşament  s. Bilicenii Vechi, 

Suma de efectuare a lucrărilor de construcţie  a apeductului branşament  s. Bilicenii Vechi, de o 

lungime de 4891 metri,  conform  desenelor de execuţie elaborare în anul 2016 ,  este aprobat spre 

executare cu costul orientativ de deviz în preţurile curente trim. II anul 2016,   total cu TVA – 

3325,056 mii lei. 

 

1.3.2 Supravegherea tehnică a branşamentului către s. Bilicenii Vechi.  Sînt planificate cheltueli 

pentru lucrări de supravheghere tehnică în sumă de 33,25 mii lei, calculat 1% din costul 

lucrărilor de construcţii montaj al branşamentului. 

2. Servicii. La acest articol aplicantul va descrie tipurile de servicii care urmează a fi achiziţionate pe 

parcursul implementării proiectului, de exemplu: servicii de producerea a materialelor informative 

şi de conştientizare, servicii de informare, servicii de consultanță şi asistenţă tehnică privind crearea 

şi/sau dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii publice comunale.  

2.1. Controlul de autor  Apeduct magistral Bălţi – Sîngerei 

Controlul de autor de 104,16 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcţii montaj  

. 

2. 2.  Controlul de autor , staţia de tratare. 

Controlul de autor de 2,84 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcţii montaj  . 

2.3 . Controlul de autor  apeduct branşament către s. Bilicenii Vechi,  

Controlul de autor de 9,97 mii lei, sumă calculată 0,3% din costul lucrărilor de construcţii montaj  . 

3. Echipament şi inventar. La acest capitolva fi inclus fiecare unitate de echipamentul propusă de a fi 

procurată în cadrul proiectului şi necesitate utilizării lui în activitatea aplicantului. De asemenea va 

fi descris necesitatea în procurarea programelor de operare soft. La acest articol vor fi incluse 

unităţile de transport specializat necesar (are, tomberoane, etc). Inventarul de uz gospodăresc nu 

este acceptabil(urne stradale, lopeţi, haine speciale pentru muncitori etc.) 

Proiectul nu necesită cheltueli de echipament şi inventar 
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Înainte de a prezenta propunerea  dvs., verificaţi  dacă fiecare  componentă este completă şi 

dacă aceasta corespunde criteriilor indicate: 
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 Lista de verificare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      

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 

nu 

 

da 

   

10.Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

da    

11.Raportul de verificare a proiectului  da    
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DECLARAŢIA APLICANTULUI 

A. Aplicantul declară că: 

 se obligă să  respecte principiile practicilor bune de parteneriat  

 atît el cît şi partenerii săi, nu cad sub incidenţa categoriilor de la (a) pînă la (e) indicate în secţiunea 

2.1. din Instrucţiunea utilizatorului. 

Mai mult decît atît, aplicantul declară ca: Trebuie să fie 

completat de 

către aplicant 

Trebuie să fie 

completat de 

către ADR 

 Da Nu Da Nu 

1. Este eligibil în conformitate cu criteriile indicate în punctul 

2.1 din Instrucţiune) 

DA    

2. Partenerul 1 (în caz dacă există)
4
este eligibil (în conformitate 

cu criteriile indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune)  

DA    

3. Partenerul 2 (în caz dacă există) 
5
este eligibil (în 

conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1. din 

Instrucţiune) 

DA    

4. Partenerul 3(în caz dacă există) 
6
este eligibil (în conformitate 

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

DA    

5. Partenerul 4(în caz dacă există) 
7
este eligibil (în conformitate 

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

 

DA 

   

6. Partenerul 5(în caz dacă există) 
8
este eligibil (în conformitate 

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

DA    

                                                 
4 Vă rugăm să indicaţi: NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 
5 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 

6 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 

7 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 

8 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 
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7. Partenerul 6 (în caz dacă există) 
9
este eligibil (în 

conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din 

Instrucţiune) 

DA    

8. Partenerul 7(în caz dacă există) 
10

este eligibil (în 

conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din 

Instrucţiune) 

DA    

9. Partenerul 8 (în caz dacă există) 
11

este eligibil (în 

conformitate cu criteriile indicate în punctul 2.1 din 

Instrucţiune) 

DA    

    NB: Indicaţi în continuare toţi partenerii.     

B. SEMNĂTURA: 

Eu, subsemnatul, ca persoană responsabilă în cadrul organizaţiei aplicante a notei conceptuale, certific 

faptul că informaţia prezentată în această declaraţie este corectă. 

Data:    18 august  2016                                                              

Numele:         Marandiuc Vasili                                                         Semnătura: 

Funcţia: preşedinte de raion 

 

                                                 
9 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 

10 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 

11 Vă rugăm să indicaţi:NA („Nu se aplică”), în caz dacă nu aveţi niciun partener. 


