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Numele aplicantului: Primăria com. Parcani 

 

 

 

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. 

 

 



 

FORMULARUL COMPLET DE CERERE DE FINANŢARE 

 

1. DESCRIEREA 

 

1.1 . Denumirea proiectului: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a 

locuitorilor din 15 sate a raionului Soroca_______________________________________ 

 

1.2 . Domeniul de intervenție: Aprovizionare cu apă și sanitație________________________ 

 

1.3 . Localizarea proiectului (regiunea, raioanele, localităţile)RDN, r-nul Soroca, s. Parcani, 

s. Voloave și s. Ocolina______________________________________________________ 

 

1.4 . Suma totală a proiectului, inclusiv: 23 756,01 mii lei 

 

1.4.1. Suma solicitată de la FNDR: 23 530,41 mii lei 

 

1.4.2. Contribuția aplicantului și a partenerilor acestuia: 225,6 mii lei 

 

1.4.3.  Alte surse financiare disponibile: - 

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

23 756,01 mii Lei 23 530,41 mii Lei 99 % 

 

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 

Obiectivele proiectului Obiectivul general: Acces asigurat la servicii calitative de 

aprovizionare cu apă potabilă a raionului Soroca 

Obiectivele specifice:  

1. Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 

persoane din 15 localităţi rurale a r-nului Soroca. 

2. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

în r-ul Soroca prin dezvoltarea managementului operatorului 

                                                 
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.  



economic existent, pînă la finalizarea proiectului; 

Aplicant Primăria com. Parcani, r-nul Soroca. 

Partenerul (Partenerii) 1. Consiliul Raional Soroca; 

2. Primăria comunei Ocolina;  

3. Primăria satului Redi-Cereșnovăț 

4. Primăria satului Dubna 

5. Primăria comunei Stoicani 

6. Primăria comunei Vărăncău 

7. Primăria comunei Volovița 

8. Primăria comunei Vasilcău 

9. Primăria satului Racovăț 

Grupul/ Grupurile-ţintă
2
 - 10 administrații publice locale (15 localități) din R-nul 

Soroca (Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-

Cereşnovăţ, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia 

Varăncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și 

Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden); 

- 15 879 locuitori din r-nul Soroca; 

- Instituțiile publice (primăria, gradinița și școala); 

- Cca 7 Agenți economici; 

- Î.M. DAC Soroca. 

 

Beneficiarii finali
3
 

 

 

 

 

 

 

 

Com. Parcani 

- 903 locuitori din s. Parcani; 

-  855 locuitori din s. Voloave; 

- Întreprinderi Individuale;  

- instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii; 

Com. Ocolina:  

- - 959 locuitori din s. Ocolina;  

- Întreprinderi Individuale; 

- instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii; 

                                                 
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 . 



 

 

Produsele 

proiectului(valori inițiale 

și ținta) 

- 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

com. Parcani elaborat și aprobat de consiliul local (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); 

- 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din 

localitățile partenere actulizate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 

0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) 

- 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru 

prestarea în comun a serviciului public de AAC este semnat. 

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 

1) 

- 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL 

Ocolina și Parcani la furnizorul de servicii AAC regional din 

Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti pînă 

în s. Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km) 

- 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. 

Parcani construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea 

Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. 

Voloave, 9,46 km în s. Parcani) 

- 1stație de pompare cu capacitate 98,7 m3/h în s. Voloave 

construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - 

anul 2020 – 1) 

- 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 

m3 construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea 

Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în 

s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) 

- 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală 

format din rețea de evacuare și hazna construite. (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem 

de canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. 

Voloave, 1 sistem de canalizare în s. Parcani) 

- 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- 

anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare 

dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - 

anul 2020 – 5) 



- 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare este realizată. 

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 

1) 

- 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 500) 

Rezultatele preconizate 

(valori inițiale și ținta) 

Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală  armonizată în 

com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru 

îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate; 

- Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente 

strategice de planificare și programare al APL de nivelul 

II și I partenere a proiectului; (Valoare Inițială- anul 2016 

– 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) 

Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din 

raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este 

eficientă; 

- 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un 

Acord de cooperare în domeniul AAC. (Valoare Inițială- 

anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- Contract de delegare a serviciului AAC de către APL 

către operatorul regional este semnat 2 APL-uri (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l 

Soroca este îmbunătățită 

- 4 Masuri de investiție sunt puse în aplicare în 

conformitate cu standardele și reglementările de calitate; 

Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 

2020 – 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral 

Soroca Balti către 15 localități; 2 construcția rețelelor de 

apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. 

Voloave, 4 construcția rețelelor de apă în s. Parcani,) 

Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca sunt 

capabile să gestioneze   în  mod eficient serviciile îmbunătățite 

de AAC. 

- Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC 

din Soroca gestionează sistemul de AAC în conformitate 

cu instrumentele interne actualizate și manualul 

operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea 

Țintă - anul 2020 – x) 

Rezultatul  5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se 



implică activ în  îmbunătățirea serviciilor de AAC 

- 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru 

serviciile prestate. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %) 

Activităţile principale A.1.Lansarea activităților proiectului; 

A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de 

Dezvoltare Socio Economică a com. Parcani și integrarea 

acestuia în 10 documente strategice; 

A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul 

Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC; 

A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 

localități; 

A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC 

Soroca în sectorul AAC. 

A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației 

privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare. 

 

3. Descrierea Proiectului 

 

3.1 Obiectivul general și obiectivele specifice 

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

de cuvinte).  

Obiectivul general: Acces asigurat la servicii calitative de aprovizionare cu apă potabilă a 

raionului Soroca 

Obiectivele specifice:  

1. Crearea accesului la servicii calitative de apă pentru 15 879 persoane din 15 localităţi 

rurale a r-lui Soroca. 

2. Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în r-ul Soroca prin 

dezvoltarea managementului operatorului economic existent, pînă la finalizarea 

proiectului. 

3.2 Relevanţa şi impactul regional al proiectului 

Referiţi-vă (max. 2 pagini) la: 

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

Apelului de propuneri de proiecte; 

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. 

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



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

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor/  vizate. 

Domeniul aprovizionarea cu apă și sanitație se regăsește în obiectivele și prioritățile Strategiei 

Naținale de Dezvoltare Regională 2016-2020, iar proiectul contribuie la realizarea obiectivului 1 

„Acces asigurat la servicii și utilități publice calitative” Masura 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de 

importanță regională și locală și Masura 1.2 Otimizarea serviciilor publice în domeniul MDS și 

AAC. 

De asemenea, modalitatea de aprovizionare cu apă şi canalizare vine să susţină implementarea 

Strategiei naţionale de asigurare cu apă şi canalizare, care prevede ca o prioritate majoră (1) 

utilizarea apei potabile din sursele de suprafaţă şi (2) dezvoltarea reţelelor de aducţiune existente, 

în special Apeductul Soroca-Bălţi.  

Proiectul este relevant şi planului de dezvoltare socio-economică, Programului raional de 

alimentare cu apă a localităţilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.662 din 2007 şi prin decizia 

Consiliului Raional Soroca nr.9/2 din 3 iulie 2008 „Cu privire la strategia de aprovizionare cu apă 

şi canalizare a localităţilor din raionul Soroca. 

Propunerea de proiect se încadrează în obiectivele generale ale Concursului de propuneri de 

proiecte, fiind respectate criterile de abordare complexă și prevederile Programului Regional 

Sectorial în domeniul Aprovizionare cu Apă și Sanitație 

Accesul la apă sigură, este o prioritate fundamentală în condițiile unei continue degradări a 

condițiilor climatice și de mediu. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente 

trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile oricărui stat pentru sănătate în 

relaţie cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de apă. 

La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmând a fi 

soluţionate concomitent, deoarece construcţia numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu 

creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, duce 

la poluarea apelor de suprafaţă şi din fântâni.  

Nici într-o localitate vizată din proiect nu există sistem de aprovizionare cu apă potabilă. Cei 

15879 locuitori din satele Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereşnovăţ, Stoicani și 

Soloneț, Dubna, Slobozia Varăncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel 

Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden consumă apă din fîntînile de mină. Investigaţia sanitaro-

microbiologică efectuată de laboratorul CMP Soroca în teritoriul comunei Parcani a demonstrat că  

proba de apa investigată  are  un coeficient de sulfaţi şi nitraţi care depăşeşte normele prevăzute. 

S-a depistat un coeficient de 238,9 mg/dm cubi faţă de norma de 50 mg/dm cubi de nitraţi în 

fintinile satelor. Apa nu corespunde cerinţelor normelor sanitare privind calitatea apei potabile 

conform Programului privind securitatea apei -anexa 2 din Hotărîrea Guvernului  nr.934 din 15 

august 2007. În urma acestei investigaţii s-a constatat că din 100% din fîntîni doar în 5% din ele 

apa e bună de folosit în alimentaţie. Apa a 50% din fîntîni poate fi folosită doar în scopuri tehnice. 

În celelalte 45% din fîntîni este interzis de a folosi apa. 

Lipsa sistemului de apeduct şi canalizare în cadrul celor două grădiniţe de copii  şi două instituţii 

de învăţămînt crează mari dificultăţi în alimentaţia cu apă a copiilor din grădiniţe şi a elevilor din 

şcoli. Copiii sînt nevoiţi să se alimenteze cu apă din sticle. Apa care este folosită la bucătăriile 

instituţiilor de învăţămînt este adusă cu căldările din fintînile care nu corespund cerinţelor 

sanitare, astfel punînd în pericol sănătatea copiilor. Lipsa accesului la apă potabilă ridică 

considerabil nivelul morbidităţii. Astfel o statistică a OMF din 20 iunie 2011 arată că în comuna 

Parcani, din cauza folosirii apei poluate avem în prezent circa 473 persoane cu boli ale tractului 

digestiv. Condiţiile scăzute de trai duc la scăderea natalităţii. Tînăra generaţie pleacă din comună 

în căutarea unor condiţii mai bune de trai. Tocmai din aceste motive, alimentaţia cu apă potabilă şi 



în cantităţi suficiente este o direcţie prioritară şi eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate de 

apă. 

Proiectul dat vine să soluționeze problema descrisă mai sus prin construcția aducțiunii de apă 

potabilă (D-355 mm) de la apeductul magistral Soroca-Blăți pînă în s. Parcani cu o lungime de 8,2 

km ce va asigura acces la apă sigură și de calitate pentru 15 localități din r-nul Soroca. De 

asemenea în cadrul proiectului se preconizează construcția rețelelor de distribuție a apei potabile 

cu o lungime totală de 33.02 km în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani și conectarea a 1058 

gospodării casnice, precum și construcția a 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și 

școală format din rețea de evacuare și hazna. 

 Avantajele acestui proiect constă în satisfacerea necesităţilor cetăţenilor printr-o abordare nouă, 

comună a mai multor autorităţi publice, ceea ce asigură: 

 eficientizarea utilizării resurselor. 

 orientarea resurselor spre activităţi prioritare în sectorul apă-canal. 

 planificarea strategică a aprovizionării cu servicii de apă şi canalizare şi identificarea 

soluţiilor optime. 

Prin acest proiect APL va rezolva mai multe probleme: stoparea plecarea tinerilor din sate prin 

crearea  condiţiilor decente de trai. Construcţia sistemelor centralizate de alimentare cu apă 

potabilă şi sistem de canalizare va avea şi menirea de a micşora numărul populaţiei expuse 

factorilor de risc condiţionaţi de calitatea apei potabile. 

În prezent în or. Soroca, se prestează servicii de alimentare cu apă și canalizare de către ÎM DAC 

Soroca, sursa de alimentare fiind rîul Nistru, prin apeductul magistral Soroca-Balți. Respectiv în 

urma realizării proiectului, serviciul nou creat în domeniul aprovizionarii cu apă și canalizare în 

15 localități va fi delegat către ÎM DAC Soroca pentru gestionare eficientă, astfel respectînduse 

principiul regionalizării. 

Regionalizarea reprezintă un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de 

alimentare cu apă şi de canalizare. Această politică are drept scop îmbunătăţirea performanţelor 

din sector printr-un management mai bun şi prin profesionalism. În cadrul proiectului de 

asemenea se urmărește dezvoltarea unui operator regional, prin dezvoltarea capacităților acestuia. 

 

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. 

3.3.2.  Beneficiarii finali şi numărul estimativ al lor. 

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

Grupul țintă: 

- 10 administrații publice locale (15 localități) din R-nul Soroca (Satele Parcani și Voloave, 

Ocolina, Rădi-Cereşnovăţ, Stoicani și Soloneț, Dubna, Slobozia Varăncău și Slobozia 

Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden); 

- 15 879 locuitori din r-nul Soroca; 

- Instituțiile publice (primăria, gradinița și școala); 

- Cca 7 Agenți economici; 

-  Î.M.DAC Soroca. 

Beneficiari finali: 



Com. Parcani 

- 903 locuitori din s. Parcani; 

-  858 locuitori din s. Voloave; 

- Întreprinderi Individuale;  

- instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii;  

Com. Ocolina:  

- - 959 locuitori din s. Ocolina;  

- Întreprinderi Individuale; 

- instituţiile publice: Primăria, Şcoala, Grădiniţa de copii; 

Motivul selectării grupului ţintă şi a beneficiarilor finali a fost necesitatea stringentă a tuturor 

locuitorilor – apa potabilă. Rezolvarea acestei probleme este esenţială din punct de vedere al 

protejării sănătăţii oamenilor. Dar şi din considerente economice: este prioritar să se 

construiască mai întîî reţele de apă, canalizare şi apoi reparaţia drumurilor; este prioritar să se 

creeze condiţii pentru dezvoltarea afacerilor şi mai apoi proiecte de dezvoltare a activităţilor 

economice. Acest proiect va crea repere importante pentru iniţierea altor proiecte sociale.  

 

3.4 Descrierea detaliată a activităţilor 

Indicaţi (max. 5 pagini): 

3.4.1. Tipurile de activităţi. 

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. 

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

data estimată cînd pot fi  obţinute avizele/autorizaţiile. 

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

proiectul prevede şi achiziţia acestuia. 

A.1.Lansarea activităților proiectului; 

La prima etapă a proiectului se va organiza o masă rotundă cu scopul lansării activității 

proiectului, unde vor participa  reprezentanţi ai, Ministerului Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, beneficiarul proiectului și Administrațiile 

Publice Locale de nivelul II, I partenere a proiectului. În cadrul mesei rotunde participanții vor fi 

informați cu privire la obiectivele, activitățile și impactul proiectului, de asemenea se va organiza 

semnarea acordului de parteneriat între actorii implicați în proiect.  

De asemenea se va forma echipa de implementare care va elabora setul de documente necesar 

pentru inițierea implementării proiectului - nota informativă, devizul de cheltuieli, acordul de 

parteneriat etc. 

A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului AAC din Strategia de Dezvoltare Socio Economică 

a com. Parcani și integrarea acestuia în 10 documente strategice; 



Pentru elaborarea/actualizarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din Strategia 

de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca, echipa de implementare va 

constitui grupul de lucru pe domeniul AAC, care va fi format atît din specialiștii CR Soroca, APL 

Parcani, APL partenere a proiectului, S.A. DAC Soroca, servicii desconcentrate cît și din cadrul 

ADR Nord. 

 Grupul de lucru va elabora/actualiza capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare din 

Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca în concordanță cu 

prevederile Strategiei de alimentare cu apă  şi sanitaţie (2014 – 2020), Strategiei de Dezvoltare 

Regională 2016-2020 și Programului Regional Sectorial în domeniul AAC. 

Odată cu elaborarea capitolului privind aprovizionare cu apă și canalizare, urmează ca toate APL 

patenere în cadrul proiectului să își integreze și adapteze capitolul AAC în documentele strategice 

existente la nivel de localitate. În urma actualizării documentelor strategice, acestea vor fi supuse 

aprobării la ședința Consiliului local. 

A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea 

serviciilor de AAC; 

Administrații publice locale, partenere în cadrul proiectului (10 la număr) vor iniția cooperarea 

intercomunitară fără de care va fi imposibil de a presta servicii publice eficiente şi eficace în 

domeniul AAC. Strategiile locale de Dezvoltare Socio-economică formează cadrul pentru 

cooperarea eficientă a APL-urilor în domeniul furnizării comune a serviciilor publice locale. 

Astfel la prima etapă – de pregătire se va organiza o ședință de lucru cu actorii implicați, 

unde se va analiza și studia modalitatea cea mai eficientă de cooperare între Administrațiile 

publice locale care vor participa în comun pentru fondarea operatorului economic regional.  

Următoarea etapă -  între administrațiile publice locale se va semna un acord de cooperare 

intercomunitară unde vor fi stipulate responsabilitățile și drepturile fiecărui participant, precum și 

principalele condiții de funcționare a viitorului operator regional au reorganizare acelui existent. 

Menționăm că la moment serviciile de AAC sunt prestate doar în or. Soroca de către ÎM DAC 

Soroca. 

Pentru început infrastructura fizică va fi creată doar pentru com. Parcani și com. Ocolina, 

respectiv vor fi semnate 2contracte de delegare a serviciului AAC către ÎM DAC Soroca, care 

ulterior va fi dezvoltat într-un operator regional. 

A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea serviciilor AAC în 15 localități; 

 Organizarea procedurilor de achiziții publice: 

În cadrul acestei etape, echipa de implementare va elabora documentația de licitație, respectiv se 

vor actualiza caietele de sarcini și se vor organiza procedurile de achiziție publică atît pentru 

lucrările de construcții cît și pentru serviciile de supraveghere tehnică, respectiv după selectarea 

operatorului economic și  a responsabilului tehnic se va semna contractul de lucrări și servicii. 

De asemenea în sarcina aplicantului este contractarea autorului de proiect ce va supraveghea 

executarea lucrărilor de construcții conform proiectului tehnic. 

 Executarea lucrărilor de construcție a aducțiunii și rețelelor de distribuție a apei: 

În urma semnării contractului de antrepriză cu antreprenorul ce va executa lucrările de construcții, 

a responsabilului tehnic și a autorului de proiect se va iniția obținerea autorizației de construcție 

de către beneficiarul proiectului com. Parcani și partenerul proiectului com. Ocolina pentru 

construcția rețelelor de distribuție a apei și a sistemelor autonome de canalizare pentru instituțiile 



publice. Ulterior se va organiza o ședință de inițiere a lucrărilor cu toți actorii implicați în 

implemetarea proiectului. Lista lucrărilor de construcţie care vor fi efectuate, au fost stabilite în 

baza proiectului tehnic care a fost elaborat în 2012 dar actualizat și verificat în 2016. Cele mai 

importante lucrări sunt:.  

- Construcția aducțiunii cu lungimea de 8,2 km de la apeductul magistral Soroca-Balti pînă 

în s. Parcani, cu D 355 – 250 -110 mm, care va asigura accesul la apă pentru 15 localități 

din r- nul Soroca (Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereşnovăţ, Stoicani și 

Soloneț, Dubna, Slobozia Varăncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru 

cel Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden) 

- Construcția rețelelor de distribuție a apei potabile cu o lungime totală de 33.02 km: 

pentru localitatea Parcani 

- constructia reţelei de distribuţie cu lungimea de 9.46 km; 

- constructia a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m3 fiecare 

- constructia sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii si scoala format din 

retea de evacuare si hazna 

pentru localitatea Voloave 

- constructia reţelei de distribuţie cu lungimea de 11.16 km; 

- constructia a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m3 fiecare; 

- constructia unei statii de pompare de ridicare a presiunii în retea Q- 98,7 m3/h  

- constructia sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii si scoala format din 

retea de evacuare si hazna 

pentru localitatea Ocolina 

- constructia reţelei de distribuţie cu lungimea de 12.4 km ; 

- constructia a 2 rezervoare cu capacitatea de 100 m3 fiecare; 

- constructia sistemului autonom de canalizare pentru gradinita de copii si scoala format din 

retea de evacuare, statie de epurarea si hazna 

Odată cu inițierea lucrărilor de construcții, beneficiarul va desemna un manager de proiect ce va 

avea responsabilitatea de monitorizare și control la executarea lucrărilor, precum și raportarea 

săptămînală, lunară și trimestrială privind implementarea activităților din cadrul proiectului. 

 Recepția lucrărilor de renovare a drumului: 

La sfîrșitul lucrărilor de construcție se va forma o comisie de recepție a lucrărilor finalizate. 

Comisia va fi formată din beneficiar, com. Parcani, investitor în cazul dat ADR Nord și specialiști 

notorii. În acest scop se va întocmi procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și recepția 

finală. 

 Transmiterea bunurilor create beneficiarul și partenerilor proiectului 

În urma finalizării lucrărilor de construcție și semnarea proceselor verbale de recepție la 

terminarea lucrărilor și recepție finală, urmează elaborarea și semnarea actului de transmitere a 

bunurilor create beneficiarului și respectiv partenerilor. 

A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca în sectorul AAC. 

La prima etapă de către echipa de implemnetare se va efectua o analiză privind necesitățile de 

instruire atît a administrației publice locale cît și a prestatorului de servicii S.A. DAC Soroca. 

Respectiv în dependență de domeniile identificate, se va participa la instruiri organizate de  

Asociația "Moldova Apă-Canal" (AMAC), parteneri de dezvoltare precum Agenția de Cooperare 

Internațională a Germaniei. În rezultat se planifică ca pînă la finalizarea proiectului 5 angajați a 



Î.M.DAC Soroca să fie instruiți în domeiul gestionării servicilui, managementului investițional și 

altele.  

A.6. Organizarea campaniei de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de 

aprovizionare cu apă și canalizare. 

În scopul mediatizării scopului şi obiectivelor proiectului va fi realizată o campanie de promovare 

cu implicarea mass-media locală şi regională. Activitatea va contribui la diseminarea informaţiei 

despre serviciile şi activităţile de bază a proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va 

organiza campania de conștientizare prin diferite metode (6 publicații în mass-media locală și 

regională, organizarea activităților de conștientizare în școli, elaborarea a 500 de pliante 

informative, 2 panouri informative despre realizarea proiectului etc.). 

 

3.4Metodologia  

. 

Indicaţi (max. 2 pagini): 

 

3.5.1Metodele de implementare a activităţilor propuse. 

3.5.2Modalitatea în care proiectul poate fi realizat în baza rezultatelor unui proiect precedent ( 

în cazul în care proiectul respectiv reia un proiect precedent). 

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

acestora; 

3.5.4Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamentul, 

instrumentele etc.). 

Pentru eficientizarea procesului de implementare a proiectului vor fi utilizate următoarele metode: 

pentru procesul de coordonare a activităţilor se vor organiza şedinţe de lucru cu participarea 

beneficiarului, reprezentanţilor ADR şi partenerilor. Pentru procesul de comunicare se vor utiliza 

mijloace moderne:e-mail, skype, transfer de know-how. Pentru realizarea lucrărilor de construcție 

se vor petrece proceduri de achiziții publice pentru selectarea furnizorilor de servicii. Partenerii de 

proiect vor urma cu stricteţe cerinţele de raportare. Toate activitățile implementate vor fi aliniate 

la cele mai bune practici europene, se va lua în considerare principiul de nediscriminare și 

protecție a mediului înconjurător. 

Pentru elaborarea/actualizarea capitolului privind actualizarea capitolului privind aprovizionare cu 

apă și canalizare din Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani, r-nul Soroca, 

echipa de implementare va constitui grupul de lucru pe domeniul AAC, care va fi format atît din 

specialiștii CR Soroca, APL Parcani, APL partenere a proiectului, S.A. DAC Soroca, servicii 

desconcentrate cît și din cadrul ADR Nord. 

În cadrul ședințelor de lucru, activității de lansare a proiectului vor fi utilizate diferite metode de 

lucru. Toate prezentările vor fi elaborate în Power-Point oferindu-le posibilitate participanților 

asimilarea informației printate. Spațiul pentru desfășurarea ședințelor, meselor rotunde de lansare 

și finalizare a proiectului vor asigurate de beneficiar. 

Echipa de implementare va elabora specificațiile tehnice în colaborare cu specialiștii operatorului 

economic. Achiziția bunurilor se va organiza prin cererea ofertei de preț. 



Fiecare actor implicat în cadrul proiectului are responsabilități ce va duce la eficientizarea 

implementării proiectului: 

Aplicantul principal: Primăria com. Parcani va monitoriza toate activitățile proiectului, va 

organiza campania de informare, va organiza logistica evenimentelor de lansare și finalizare a 

proiectului, precum și a sesiunilor de instruire. 

Partenerii proiectului: Consiliul Raional Soroca; Primăria comunei Ocolina; Primăria satului 

Redi-Cereșnovăț; Primăria satului Dubna; Primăria comunei Stoicani; Primăria comunei 

Vărăncău;Primăria comunei Volovița; Primăria comunei Vasilcău vor oferi spații pentru ședințele 

de lucru ordinare cu echipa de implementare și operatorul economic contractat pentru realizarea 

activităților proiectului. Diseminarea rezultatelor prin intermediul mass-media locală. 

După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurată prin intermediul politicilor 

locale de identificare a noilor surse de finanţare. Totodată, ÎM DAC Soroca va elabora un sistem 

adecvat de prestare a serviciilor şi de colectare a mijloacelor financiare; management eficient al 

costurilor de operare, întreţinere şi personal; grad înalt de încasare a facturilor de la 

consumatori/beneficiari. De asemenea va fi asigurată exploatarea eficientă a apeductului şi 

conectarea la el a tuturor localităţilor rurale cu posibilitate de conectare. Astfel va fi promovată 

cooperarea inter comunitară prin protecţia şi utilizarea durabilă a resurselor de apă 

 

 



3.6 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: 

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: Planificarea și programarea locală  armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate 

Produsul 1.1. Capitol 

AAC elaborat și integrat 

în 10 documente strategice 

de planificare și 

programare al APL de 

nivelul II și I partenere a 

proiectului 1.1 

Formarea grupului de 

lucru pe domeniul AAC 
        Primăria com. Parcani  ADR Nord  

Grup de lucru 

AAC creat. 

Elaborarea/actualizarea 

capitolului privind 

aprovizionare cu apă și 

canalizare din Strategia de 

Dezvoltare Socio-

Economică a com. 

Parcani, r-nul Soroca  

        Grupul de lucru AAC  

CR Soroca, 

Primăria com. 

Parcani, 

partenerii, ADR 

Nord, servicii 

desconcentrate   

Capitolul AAC 

elaborate și 

aprobat de CL. 

Aprobarea capitolului 

privind aprovizionare cu 

apă și canalizare de către 

Consiliul local 

    Primăria com. Parcani  ADR Nord 

Capitolul AAC  

aprobat de CL. 

Actualizarea Planurilor 

locale pentru sectorul apă 

și canalizare ale 10  APL 

din r-l Soroca 

         Partenerii 

Primăria com. 

Parcani, ADR 

Nord 

10 Planuri 

locale pentru 

sectorul AAC 

actualizate 

Rezultatul 2: Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă 

Produsul 2.1 10 APL-uri 

(15 localități) din r-nul 

Soroca semnează un 

Acord de cooperare în 

domeniul AAC 

Organizarea unei ședință 

de lucru cu actorii 

implicați, unde se va 

analiza și studia 

modalitatea cea mai 

eficientă de cooperare 

între 10 APL 

        Primăria com. Parcani  

CR Soroca, SA 

DAC Soroca, 

Partenerii, 

ADR Nord  

Sedință de lucru 

organizată 

Semnarea acordului de 

cooperare în domeniul 
         Primăria com. Parcani  

 Primăria com. 

Parcani  

Acord de 

cooperare 



AAC de către 10 APL 

partenere 

semnat 

Produsul 2.2 Contract de 

delegare a serviciului 

AAC de către APL către 

operatorul regional este 

semnat de 2 APL-uri 

Elaborarea și consultarea 

cu APL a proiectului 

contractului de delegare a 

serviciului de AAC 

        Primăria com. Parcani  

CR Soroca, SA 

DAC Soroca, 

Partenerii, 

ADR Nord  

Contract de 

delegare 

elaborat 

Semnarea Contractului de 

delegare a serviciilor de 

AAC către operatorul 

regional de către APL-uri 

        Primăria com. Parcani  

CR Soroca, SA 

DAC Soroca, 

Partenerii, 

ADR Nord  

Contract de 

delegare semnat 

Rezultatul 3 : Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită 

Produsul 3.1 Infrastructura 

pentru prestarea serviciilor 

de aprovizionare cu apă a 

15 localități (aducțiunea 

Soroca Balti către s. 

Parcani) 

Elaborarea și aprobarea 

documentației tehnice și a 

caietelor de sarcini la nivel 

național. 

    
Primăria com. Parcani, 

ADR Nord, MDRC 
MDRC  

1 caiet de 

sarcini 

elaborate și 

aprobat 

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 

lucrărilor de construcție a 

aducțiunii Soroca Balti 

către s. Parcani 

    ADR Nord 
Primăria com. 

Parcani 

Procedura de 

achiziție public 

organizată 

Executarea  lucrărilor de 

construcție a aducțiunii 

Soroca Balti către s. 

Parcani 

    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

Masură de 

investiție 

executată 

Recepția la terminarea 

lucrărilor și finală a 

lucrărilor executate 

    Primăria com. Parcani 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

 Proces 

verbalde 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor și 

finală 

Transferul de proprietate 

către APL Parcani 
    ADR Nord 

Primăria com. 

Parcani 

Obiect de 

investiție 

transmis 

Produsul 3.2 Infrastructura 

pentru prestarea serviciilor 

de aprovizionare cu apă a 

s. Ocolina 

Elaborarea și aprobarea 

documentației tehnice și a 

caietelor de sarcini la nivel 

național. 

       
Primăria com. Parcani, 

ADR Nord, MDRC 
MDRC  

1 caiet de 

sarcini 

elaborate și 

aprobat 

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 

lucrărilor de construcție a 

rețelelor de distribuție în s. 

     ADR Nord 
Primăria com. 

Parcani 

Procedura de 

achiziție public 

organizată 



Ocolina 

Executarea  lucrărilor de 

construcție a a rețelelor de 

distribuție în s. Ocolina 

    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

Masură de 

investiție 

executată 

Recepția la terminarea 

lucrărilor și finală a 

lucrărilor executate 

    Primăria com. Parcani 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

 Proces verbal 

de recepție la 

terminarea 

lucrărilor și 

finală 

Transferul de proprietate 

către APL Ocolina 

 

 

 

        ADR Nord 
Primăria com. 

Parcani 

Obiect de 

investiție 

transmis 

Produsul 3.3 Infrastructura 

pentru prestarea serviciilor 

de aprovizionare cu apă a 

s. Voloave 

Elaborarea și aprobarea 

documentației tehnice și a 

caietelor de sarcini la nivel 

național. 

        
Primăria com. Parcani, 

ADR Nord, MDRC 
MDRC  

1 caiet de 

sarcini 

elaborate și 

aprobat 

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 

lucrărilor de construcție a 

rețelelor de distribuție în s. 

Voloave 

    ADR Nord 
Primăria com. 

Parcani 

Procedura de 

achiziție public 

organizată 

Executarea  lucrărilor de 

construcție a a rețelelor de 

distribuție în s. Voloave 

    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

Masură de 

investiție 

executată 

Recepția la terminarea 

lucrărilor și finală a 

lucrărilor executate 

    Primăria com. Parcani 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

 Proces 

verbalde 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor și 

finală 

Transferul de proprietate 

către APL Parcani 
        ADR Nord 

Primăria com. 

Parcani 

Obiect de 

investiție 

transmis 

Produsul 3.4 Infrastructura 

pentru prestarea serviciilor 

de aprovizionare cu apă  a 

s. Parcani 

Elaborarea și aprobarea 

documentației tehnice și a 

caietelor de sarcini la nivel 

național. 

        
Primăria com. Parcani, 

ADR Nord, MDRC 
MDRC  

1 caiet de 

sarcini 

elaborate și 

aprobat 

Organizarea achizițiilor 

publice – achiziționarea 
    ADR Nord 

Primăria com. 

Parcani 

Procedura de 

achiziție public 



lucrărilor de construcție a 

rețelelor de distribuție în s. 

Parcani 

organizată 

Executarea  lucrărilor de 

construcție a a rețelelor de 

distribuție în s. Parcani 

    OE 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

Masură de 

investiție 

executată 

Recepția la terminarea 

lucrărilor și finală a 

lucrărilor executate 

    Primăria com. Parcani 

RT, AP, ADR 

Nord, Primăria 

com. Parcani 

 Proces 

verbalde 

recepție la 

terminarea 

lucrărilor și 

finală 

Transferul de proprietate 

către APL Parcani 
        ADR Nord 

Primăria com. 

Parcani 

Obiect de 

investiție 

transmis 

Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze   în  mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. 

Produsul 4.1. 

Personalul responsabil al 

furnizorului de servicii de 

AAC din Soroca 

gestionează sistemul de 

AAC în conformitate cu 

instrumentele interne 

actualizate și manualul 

operațional 

Personalul ÎM DAC 

Soroca particip la 

seminarele de instruire 

organizate de AMAC 

    ÎM DAC Soroca 

Primăria com. 

Parcani, 

AMAC, ADR 

Nord 

5 angajati ai IM 

DAC Soroca 

instruiti 

Rezultatul  5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în  îmbunătățirea serviciilor de AAC 

Produsul 5.1. campanie de 

conștientizare a populației 

privind utilizarea 

serviciilor de 

aprovizionare cu apă și 

canalizare este realizată 

Elaborarea termenilor de 

referință 
    

ADR Nord, primăria 

com. Parcani 
partenerii 

 

Organizarea procedurilor 

de achizție publică – 

achiziționarea serviciilor 

de organizare a campaniei 

de conștientizare. 

    ADR Nord 
primăria com. 

Parcani 

 

Realizarea campaniei de 

informare prin intermediul 

ONG contractat: 

elaborarea și distribuirea 

de materiale promoționale, 

campanii media 

    ONG contractat 

Primăria com. 

Parcani, 

partenerii, ADR 

Nord 

1 campanie de 

constietizare 

organizata 

  



4. REZULTATE PRECONIZATE 

4.1 Impactul preconizat asupra grupurilor-ţintă /beneficiarilor 

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

4.1.1 Situaţia grupurilor-ţintă /beneficiarilor. 

Accesul la apă sigură, este o prioritate fundamentală în condițiile unei continue degradări a 

condițiilor climatice și de mediu. Alimentarea populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi 

suficiente trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile oricărui stat pentru 

sănătate în relaţie cu mediul, fiind și o măsură eficientă în profilaxia maladiilor condiţionate 

de apă. 

La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmând a fi 

soluţionate concomitent, deoarece construcţia numai a sistemelor de alimentare cu apă, cu 

creşterea inevitabilă a volumului de ape uzate formate, în lipsa colectării şi epurării acestora, 

duce la poluarea apelor de suprafaţă şi din fântâni.  

Nici într-o localitate vizată din proiect nu există sistem de aprovizionare cu apă potabilă. Cei 

15879 locuitori din satele Satele Parcani și Voloave, Ocolina, Rădi-Cereşnovăţ, Stoicani și 

Soloneț, Dubna, Slobozia Varăncău și Slobozia Cremene, Racovăț, Volovița și Alexandru cel 

Bun, Vasilcău, Ruslanovca și Inunden consumă apă din fîntînile de mină. Investigaţia 

sanitaro-microbiologică efectuată de laboratorul CMP Soroca în teritoriul comunei Parcani a 

demonstrat că  proba de apa investigată  are  un coeficient de sulfaţi şi nitraţi care depăşeşte 

normele prevăzute. 

 

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.  

- 1 Capitol AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a com. Parcani elaborat și 

aprobat de consiliul local (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); 

- 10 Planuri de Dezvoltare Locală la capitolul AAC din localitățile partenere actulizate. 

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) 

- 1 Acord de cooperare între 10 APL-uri (15 localități) pentru prestarea în comun a 

serviciului public de AAC este semnat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - 

anul 2020 – 1) 

- 2 Contracte de delegare de serviciu AAC de către APL Ocolina și Parcani la furnizorul de 

servicii AAC regional din Soroca este încheiat. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea 

Țintă - anul 2020 – 2) 

- 8,2 km aducțiune de la apeductul magistral Soroca-Balti pînă în s. Parcani construite. 

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km) 



- 33,02 km rețele de distribuție în s. Ocolina, s. Voloave și s. Parcani construite. (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în s. Ocolina, 11,16 km în s. 

Voloave, 9,46 km în s. Parcani) 

- 1stație de pompare cu capacitate 98,7 m3/h în s. Voloave construită. (Valoare Inițială- anul 

2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- 6 rezervoare de acumulare a apei potabile cu capacitatea 100 m3 construite. (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 rezervoare în s. Ocolina, 2 

rezervoare în s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) 

- 3 sisteme autonome de canalizare pentru grădiniță și școală format din rețea de evacuare și 

hazna construite. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de 

canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de canalizare în s. Voloave, 1 sistem de canalizare în s. 

Parcani) 

- 1 stație de epurare în s. Ocolina construită. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă 

- anul 2020 – 1) 

- 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au capacități de gestionare dezvoltate. (Valoare Inițială- anul 

2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 5) 

- 1 campanie de conștientizare a populației privind utilizarea serviciilor de aprovizionare cu 

apă și canalizare este realizată. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 

2020 – 1) 

- 2 panouri informative privind realizarea proiectului. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 6 publicații în mass-media locală și regională (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea 

Țintă - anul 2020 – 2) 

- 500 pliante de informare (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 

500) 

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.  

Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală  armonizată în com. Parcani, raionul Soroca 

constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC în 15 localități selectate; 

- Capitol AAC elaborat și integrat în 10 documente strategice de planificare și 

programare al APL de nivelul II și I partenere a proiectului; (Valoare Inițială- anul 

2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) 

Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea 

serviciilor de AAC este eficientă; 

- 10 APL-uri (15 localități) din r-nul Soroca semnează un Acord de cooperare în 

domeniul AAC. (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- Contract de delegare a serviciului AAC de către APL către operatorul regional este 

semnat 2 APL-uri (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 



Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită 

- 4 Masuri de investiție sunt puse în aplicare în conformitate cu standardele și 

reglementările de calitate; Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 

– 1 construcția aducțiunii de la apeductul magistral Soroca Balti către 15 localități; 2 

construcția rețelelor de apă în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de apă în s. Voloave, 4 

construcția rețelelor de apă în s. Parcani,) 

Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze   în  mod 

eficient serviciile îmbunătățite de AAC. 

- Personalul responsabil al furnizorului de servicii de AAC din Soroca gestionează 

sistemul de AAC în conformitate cu instrumentele interne actualizate și manualul 

operațional (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – x) 

Rezultatul  5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în  îmbunătățirea 

serviciilor de AAC 

- 75% din clienții serviciilor de AAC achită regulat pentru serviciile prestate. (Valoare 

Inițială- anul 2016 – 0; Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 %) 

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 declanşa un nou gen de activitate, care, să aibă, un impact 

benefic asupra dezvoltării regiunii? 

În cadrul proiectului proiectului se prevede construcția aducțiunii de apă potabilă (D-355 mm) 

de la apeductul magistral Soroca-Blăți pînă în s. Parcani cu o lungime de 8,2 km ce va asigura 

acces la apă sigură și de calitate pentru 15 localități din r-nul Soroca, respectiv proiectul va 

putea fi aplicat pe o arie geografică mai mare. Cooperarea unităților administrativ-teritoriale 

partenere în cadrul proiectului, în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare, va contribui la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. 

Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației (15 879 de 

beneficiari), prin reducerea la minimum a riscurilor pentru sănătate, precum și o mai bună 

protecție a mediului și a resurselor naturale 

 

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 



După finalizarea proiectului, durabilitatea financiară va fi asigurată prin intermediul politicilor 

locale de identificare a noilor surse de finanţare. 

Pentru întreținerea în stare buna a sistemei apă și canalizare este necesara planificarea și 

alocarea resurselor financiare și materiale. În acest sens va fi elaborat un plan de întreținere 

financiară, care se va reactualiza în fiecare an. Fondurile necesare pentru întreținerea rețelelor 

dupa investiție vor fi prevazute în bugetele locale, asigurand astfel durabilitatea financiara a 

proiectului. Deasemenea atît primăria com. Parcani, cît și partenerii proiectului vor 

întreprinde și în continuare acțiuni orientate spre identificarea și accesarea noilor fonduri 

pentru dezvoltarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare. 

La moment, serviciile de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate în or. Soroca 

sunt prestate de Î.M.DAC Soroca, pe cînd în localități rurale operarea și întreținerea 

sistemelor existente îi revine autorităților publice locale din localitățile respective și/sau 

asociațiilor de consumatori. Î.M. DAC Soroca prezintă un potențial pentru extinderea 

serviciilor AAC asupra altor localități din raionul Soroca. 

Respectiv în urma realizării proiectului, serviciul nou creat în domeniul aprovizionarii cu apă 

și canalizare în 15 localități va fi delegat către ÎM DAC Soroca pentru gestionare eficientă, 

astfel respectînduse principiul regionalizării. 

 

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).  

 

În scopul mediatizării proiectului va fi realizată o campanie de promovare cu implicarea 

mass-media locală şi regională. Activitatea va contribui la diseminarea informaţiei despre 

serviciile şi activităţile de bază a proiectului. În acest sens se va contracta o companie ce va 

organiza campania de conștientizare prin diferite metode. 

Publicitatea proiectului va fi asigurată prin următoarele mijloace:  

 Organizarea mesei rotunde de lansare a proiectului, ce va contribui la diseminarea 

informaţiei despre obiectivele, activitățile și impactul proiectului; 

 6 publicații în mass-media locală și regională,  

 organizarea activităților de conștientizare în școli,  

 500 de pliante informative,  

 2 panouri informative instalate; 

 5 articole în presa locală 

În acest proces de informare se vor implica toți partenerii care vor  monitoriza şi vor plasa 

informaţia despre realizările proiectului pe panourile informative din localitatea lor, vor 

disemina informaţia despre implementarea proiectului,  vor convinge şi motiva populaţia 

pentru a interveni şi implica, constituind o bună acţiune de mobilizare comunitară.  

 

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 



A P R O B A T :______________________ 

„_______” _____________201___ 

 

Plan de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului: 
 Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din 15 sate a raionului Soroca_ 

 

Nr./o Acțiuni Termen de 

realizare 

Responsabili  

 

Parți 

implicate 

Costul, 

lei 

Sursa de 

finanțare 

Indicatori de 

progres 

Instituția persoana 

responsabilă, 

funcția 

Rezultatul 1. Planificarea și programarea locală  armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de 

AAC în 15 localități selectate  

1.1 Actualizarea planurilor 

de dezvoltare locală, 

inclusiv capitolul AAC 

 APL 

Partenere 

Primarii Primaria com. 

Parcani 

   

Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă  

2.1 Organizarea ședințelor 

de lucru privind 

cooperarea in domeniul 

AAC 

semestrial APL Parcani Primarul 10 APL-uri 

partenere 

 Bugetul local Sedinta de 

lucru 

organizata 

2.2 ÎM DAC Soroca va 

prelua serviciul AAC 

prin intermediul unui 

contract de delegare de 

la 10 APL 

2020 APL Parcani Primarul APL  Bugetul local Contract de 

delegare 

semnat si 

aprobat 

Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită 

 

3.1 Finalizarea construcției 

aducțiunii spre 15 

localități din r-nul 

Soroca 

2025 CR Soroca Președintele 

raionului 

IM DAC 

Soroca 

 Surse externe  

3.2 Construcția rețelelor 

interne de apa pentru 

2025 APL II și I 

Soroca 

Primarii IM DAC 

Soroca 

 Surse externe Rețele de apă 

construite 



12 localitati din R-nul 

Soroca 

3.3 Construcția retelelor de 

canalizare interne 

pentru 15 localitati din 

r-nul Soroca 

2025 APL II și I 

Soroca 

Primarii IM DAC 

Soroca 

 Surse externe Rețele de 

canalizare 

construite 

Rezultatul 4. APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze în  mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. 

4.1 Efectuarea studiului 

diagnostic privind 

identificarea 

necesitatilor de 

instruire a personalului 

ÎM DAC Soroca 

2020 IM DAC 

Soroca 

Directorul Primăria or. 

Soroca 

 Buget local Studiu 

diagnostic 

elaborat 

4.2 Participarea la sesiunile 

de instruire organizate 

de AMAC si parteneri 

de dezvoltare 

permanent APL II și I, 

IM DAC 

Soroca 

Directorul 

întreprinderii 

  Buget local Nr. Personal 

instruit 

Rezultatul  5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în  îmbunătățirea serviciilor de AAC 

5.1 Crearea comitetului 

director local 

2020 APL Parcani Primarul APL 

partenere 

 Buget local Comitet 

director local 

creat 



 

Matricea Cadrul Logic  

Denumirea Proiectului: Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă a 

locuitorilor din 15 sate a raionului 

Soroca_______________________________________ 

   

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) 

Acces asigurat la servicii calitative de 

aprovizionare cu apă potabilă a raionului 

Soroca 

 

 Rapoartele  

proiectului; 

Rapoarte statistice; 

- Materiale foto / 

video; 

 

 

Obiectivele Specifice(max. 2) 

1. Crearea accesului la servicii 

calitative de apă pentru 15 879 

persoane din 15 localităţi rurale a r-

nului Soroca. 

2. Regionalizarea serviciului de 

alimentare cu apă și canalizare în r-

ul Soroca prin dezvoltarea 

managementului operatorului 

economic existent, pînă la 

finalizarea proiectului; 

Includeţi indicatoriiObiectivelor specifice 

ale proiectului 

Accesul cetățenilor din 15 localități la 

servicii îmbunătățite de alimentare cu apă 

a crescut de la  0 %  în 2020 la 20%  

(1048 conexiuni, inclusiv: gospodării, 

instituții publice, agenți economici din 

com Parcani și Ocolina)  

 

Valoarea inițială (anul 2016):  0 % 

Țintă (anul 2020): 20%  

(1048 conectări inclusiv: agenți 

economici, instituții publice, gospodării 

casnice din com. Parcani, și com. 

Ocolina) 

 

de ex.: rapoartele  

Proiectului 

Rapoarte statistice; 

Contracte privind 

prestareaserviciilor 

AAC 

Acord de cooperare 

in domeniul AAC 

Care sunt presupunerile care 

trebuie luate în considerare 

pentru atingerea obiectivului 

proiectului? 

 

- Procedurile de aprobare şi 

achiziţii publice de lungă 

durată; 

- Operatorul lucrarilor de 

constructie iresponsabil fata de 

obligatiunile contractuale; 

- Condiţii climaterice 

nefavorabile; 

- Costuri în creştere la 

materialele de construcţie. 



Rezultate  (max. 5) 

Care sunt rezultatele preconizate ale 

proiectului? 

 

 

1. Planificarea și programarea locală  

armonizată în com. Parcani, raionul Soroca 

constituie baza pentru îmbunătățirea 

serviciilor de AAC în 15 localități selectate; 

 

 

 

 

2. Cooperarea dintre autoritățile 

publice locale din raionul Soroca pentru 

furnizarea serviciilor de AAC este 

eficientă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Infrastructura pentru prestarea 

serviciilor AAC r-l Soroca este 

îmbunătățită; 

 

 

 

Includeţi toţi indicatorii rezultatelor 

(descriere şi date cantitative) 

Cel puţin un indicator al rezultatului 

trebuie să corespundă indicatorului 

rezultatului măsurii. 

Indicator de rezultat I: Capitol AAC 

elaborat și integrat în 10 documente 

strategice de planificare și programare al 

APL de nivelul II și I partenere a 

proiectului; 

Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 10 

Indicator de rezultat 2: 

- 10 APL-uri (15 localități) din r-

nul Soroca semnează un Acord de 

cooperare în domeniul AAC.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- Contract de delegare a serviciului 

AAC de către APL către operatorul 

regional este semnat 2 APL-uri 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

Indicator de rezultat 3: 

Masuri de investiție sunt puse în aplicare 

în conformitate cu standardele și 

reglementările de calitate;  

Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 

construcția aducțiunii de la apeductul 

magistral Soroca Balti către 15 

Rapoartele 

proiectului ; 

- Materiale foto / 

video; 

- Copiile articolelor 

publicate în presă; 

- Mostre materiale 

promotionale; 

- Listele 

participantilor la 

conferintele de 

lansare si finalizare; 

 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

atingerea rezultatelor 

proiectului? 

 

- Tehnologii moderne aplicate 

pentru reconstrucţia şi 

amenajarea drumului; 

- Monitorizarea activitatilor 

proiectului efectuata permanent; 

- Mass-media accesibila si 

deschisa pentru promovarea 

rezultatelor proiectului; 

- Emisiuni radio şi TV bine 

elaborate; 

- Seminare pentru reprezentanţii 

APL şi a întreprinderii 

specializate bine planificate şi 

realizate. 



 

 

 

 

 

4. APLdin r-nul Soroca și  Î.M.DAC 

Soroca sunt capabile să gestioneze   în  

mod eficient serviciile îmbunătățite de 

AAC; 

 

 

 

 

5. APL-urile și cetățenii din raionul 

Soroca se implică activ în  îmbunătățirea 

serviciilor de AAC. 

localități; 2 construcția rețelelor de apă 

în s. Ocolina, 3 construcția rețelelor de 

apă în s. Voloave, 4 construcția rețelelor 

de apă în s. Parcani 

Indicator de rezultat 4:  

Personalul responsabil al furnizorului de 

servicii de AAC din Soroca gestionează 

sistemul de AAC în conformitate cu 

instrumentele interne actualizate și 

manualul operațional 

Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 5 

Indicator de rezultat 5:  

75% din clienții serviciilor de AAC 

achită regulat pentru serviciile prestate. 

 Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 75 % 

 

Produse 

Care sunt produse care vor fi obținute? 

 

Produsul 1.1. Capitol AAC elaborat și 

integrat în 10 documente strategice de 

planificare și programare al APL de nivelul 

II și I partenere a proiectului 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

Includeţi toţi indicatorii produselor 

(descriere şi date cantitative) 

- Indicator de produs I: 

- 1 Capitol AAC a Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economică a com. 

Parcani elaborat și aprobat de 

consiliul local  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1); 

-  10 Planuri de Dezvoltare Locală la 

capitolul AAC din localitățile 

  



 

 

 

 

 

 

Produsul 2.1 10 APL-uri (15 localități) din 

r-nul Soroca semnează un Acord de 

cooperare în domeniul AAC 

 

 

 

 

 

 

Produsul 2.2 Contract de delegare a 

serviciului AAC de către APL către 

operatorul regional este semnat de 2 APL-

uri 

 

 

 

 

 

Produsul 3.1 Infrastructura pentru prestarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă a 15 

localități (aducțiunea Soroca Balti către s. 

Parcani) 

 

 

 

Produsul 3.2 Infrastructura pentru prestarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă a s. 

Ocolina 

 

Produsul 3.3 Infrastructura pentru prestarea 

partenere actulizate. 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 10) 

 

Indicator de produs 2: 

- 1 Acord de cooperare între 10 APL-

uri (15 localități) pentru prestarea în 

comun a serviciului public de AAC 

este semnat.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- 2 Contracte de delegare de serviciu 

AAC de către APL Ocolina și Parcani 

la furnizorul de servicii AAC regional 

din Soroca este încheiat. 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

Indicator de produs 3: 

- 8,2 km aducțiune de la apeductul 

magistral Soroca-Balti pînă în s. 

Parcani construite. 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 8,2 km) 

- 33,02 km rețele de distribuție în s. 

Ocolina, s. Voloave și s. Parcani 

construite. 

 



serviciilor de aprovizionare cu apă a s. 

Voloave 

 

Produsul 3.4 Infrastructura pentru prestarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă  a s. 

Parcani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsul 4.1. 

Personalul responsabil al furnizorului de 

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 12,4 km în 

s. Ocolina, 11,16 km în s. Voloave, 9,46 

km în s. Parcani) 

- 1stație de pompare cu capacitate 98,7 

m3/h în s. Voloave construită.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- 6 rezervoare de acumulare a apei 

potabile cu capacitatea 100 m3 

construite.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2 

rezervoare în s. Ocolina, 2 rezervoare în 

s. Voloave, 2 rezervoare în s. Parcani) 

- 3 sisteme autonome de canalizare 

pentru grădiniță și școală format din 

rețea de evacuare și hazna construite. 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1 sistem de 

canalizare în s. Ocolina, 1 sistem de 

canalizare în s. Voloave, 1 sistem de 

canalizare în s. Parcani) 

- 1 stație de epurare în s. Ocolina 

construită.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

Indicator de produs 4: 



servicii de AAC din Soroca gestionează 

sistemul de AAC în conformitate cu 

instrumentele interne actualizate și 

manualul operațional 

 

 

Produsul 5.1. campanie de conștientizare a 

populației privind utilizarea serviciilor de 

aprovizionare cu apă și canalizare este 

realizată 

 

- 5 angajați a Î.M.DAC Soroca au 

capacități de gestionare dezvoltate.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 5) 

Indicator de produs 5: 

- 1 campanie de conștientizare a 

populației privind utilizarea serviciilor 

de aprovizionare cu apă și canalizare 

este realizată.  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 1) 

- 2 panouri informative privind 

realizarea proiectului. 

 (Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 6 publicații în mass-media locală și 

regională  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 2) 

- 500 pliante de informare  

(Valoare Inițială- anul 2016 – 0; 

Valoarea Țintă - anul 2020 – 500) 

 

Activităţi-cheie 

Scrieţi activităţile principale, ce urmează a 

fi desfăşurate, indicînd termenul estimativ  

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

Mijloace financiare 

 

Costul total al proiectului:  

 

De ex.: rapoartele  

Proiectului, date 

statistice 

 

- Rapoartele de 

Care sunt condiţiile externe 

necesare (dacă există) pentru 

asigurarea realizării 

activităţilor?  

- Existrenţa întreprinderilor de 



IX-a) 

 

A.1.Lansarea activităților proiectului; 

A.2. Elaborarea și aprobarea Capitolului 

AAC din Strategia de Dezvoltare Socio 

Economică a com. Parcani și integrarea 

acestuia în 10 documente strategice; 

A.3. Cooperarea dintre autoritățile publice 

locale din raionul Soroca pentru furnizarea 

serviciilor de AAC; 

A.4.Crearea infrastructurii pentru prestarea 

serviciilor AAC în 15 localități; 

A.5. Dezvoltarea capacităților APLdin r-nul 

Soroca și  Î.M.DAC Soroca în sectorul 

AAC. 

A.6. Organizarea campaniei de 

conștientizare a populației privind utilizarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă și 

canalizare. 

activitate ale 

proiectului; 

- Rapoartele 

financiare ale 

proiectului; 

- Materiale foto / 

video; 

- Copiile articolelor 

publicate în presă; 

- Mostre materiale 

promotionale; 

- Copiile emisiunilor 

TV plasate pe CD; 

- Listele 

participantilor la 

seminarele de 

instruire; 

- CV-urile expertilor; 

- Suportul de curs 

pentru seminare de 

instruire; 

- Copia planului de 

durabilitate elaborat; 

- Listele 

participantilor la 

conferintele de 

lansare si finalizare a 

proiectului. 

construcţie a rețelelor de apă și 

canalizare cu experienţă în 

domeniu şi calificare înaltă; 

- Presa scrisă, posturi TV şi 

radio deschise spre colaborare şi 

promovarea informaţiei despre 

proiect; 

- Conducerea întreprinderii 

specializate motivată pentru a 

dezvolta capacităţile angajaţilor 

săi. 

 

 

Riscurile proiectului 

 

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 și programarea locală  armonizată în com. Parcani, raionul Soroca constituie baza pentru îmbunătățirea serviciilor de AAC 

în 15 localități selectate. 

 

1 

Neaprobarea capitolului 

AAC de catre Consiliul 

local Parcani 

1.1  

Politic 3 3 

Comunicare 

eficientă între 

Primărie și CL 

Primăria 

com. 

Parcani 

   

2 

Lipsa surselor financiare 

pentru implementarea 

proiectului 

Financiar 2 2 

Atragerea de 

invesții  

Primăria 

com. 

Parcani 

   

 

Rezultatul 2. Cooperarea dintre autoritățile publice locale din raionul Soroca pentru furnizarea serviciilor de AAC este eficientă; 

 

3 

Nedorința cooperării APL 

–lor in domeniul AAC  

Politic 

 

2 

 

3 

 Primăria 

com. 

Parcani, 

partenerii 

   

4 

Posibila reforma 

structural – teritorială a 

RM 

 

Legal/ 

Operațional/

politic 

 

 

2 

 

2 

 

Guvernul    

 

Rezultatul 3. Infrastructura pentru prestarea serviciilor AAC r-l Soroca este îmbunătățită 

 

5 

Documentația tehnică a 

proiectului necalitativă, 

poate infuiența negativ 

calitatea, costurile, și 

durata de implementare a 

proiectului 

Operațional 3 3 

După 

necesitate 

actualizarea 

documentației 

tehnice 

Primăria 

com. 

Parcani 

   

6 Neîndeplinirea de către 

agentul economic 

contractat a lucrărilor în 

strictă conformitate cu un 

Operațional 1 2 

Monitorizare 

strictă din 

partea 

supraveghetoru

RT, 

ADR 

Nord, 

primăria 

   



calendar stabilit  lui tehnic com. 

Parcani 

 

Rezultatul 4. APL din r-nul Soroca și  Î.M.DAC Soroca sunt capabile să gestioneze   în  mod eficient serviciile îmbunătățite de AAC. 

7 Capacități reduse de 

gestionare a domeniului 

AAC 

Operațional 2 1 

Organizarea 

seminarilor de 

instruire 

AMAC    

 

Rezultatul  5. APL-urile și cetățenii din raionul Soroca se implică activ în  îmbunătățirea serviciilor de AAC 

 

 

8 

Nivelul scăzut de 

conștientizare a populației 

privind  conectarea la 

retele de apă și canalizare 

Social 1 2 

Organizarea 

campaniilor de 

informare 

APL 

partener

e 

   



BUGETUL PROIECTULUI  

Cheltuieli Unitate 

Număr 

de 

unităţi 

Cost 

unitar 

(în mii 

lei) 

Costuri 

(în mii lei) 

Inclusiv din contul: 

FNDR 

Contrib. 

proprie 

alte 

surse 

1. Lucrări de construcţii       23500,01 23430,41 69,60 0 

1.1. Lucrari de construcție 

rețele s. Ocolina lucrare 1 6850,49 6850,49 6850,49     

1.2. Lucrari de construcție 

rețele s. Voloave lucrare 1 10017,90 10017,90 10017,90     

1.3. Lucrari de construcție 

rețele s. Parcani lucrare 1 6330,04 6330,04 6330,04     

1.4 Supraveghere tehnică 1% serviciu 1 231,98 231,98 231,98     

1.5. Control autor de proiect 

0,3% serviciu 1 69,60 69,60  69,60    

2. Servicii        256,00 100,00 156,00 0 

2.1. Campanie de 

conștientizare Unitate 1 100,00 100,00 100,00     

2.2. Manager de proiect luni 24 6,50 156,00   156,00   

Total costuri ale proiectului       23756,01 23530,41 225,6 0 

 

Nota explicativă a bugetului: 

1. Lucrări de construcţii.  

1.1. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de constucție a 

aductiunii Apeductul magistral –s. Ocolina,  rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de 

acumulare a apei și sistemul autonom de canalizare în s. Ocolina cu o lungime de 12,4 km în 

valoare de 6 850,49 mii lei (doar lucrări de constructie montaj) 

Proiectul de executie pentru satul Ocolina  a fost elaborat in anul 2011 (verificat in iulie 2012) 

de catre SRL „CANDISGAZ”,reproiectat şi actualizat în luna iulie 2016 Conform devizului 

general al proiectului de executie pentru satul Ocolina nr. 8P.-2016/33.P/2010 valoare 

investitiei este de 6932,58 MII LEI lei . 

1.2. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de constucție a 

aductiunii s. Ocolina – s. Voloave,  rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de acumulare a apei 

și sistemul autonom de canalizare s. Voloave cu o lungime de 11,16 km în valoare de 10 017,90 

mii lei (doar lucrări de constructie montaj) 

1.3. La acest capitol sunt incluse cheltuieli ce tine de executarea lucrărilor de constucție a 

aductiunii s. Voloave – s. Parcani, rețelelor de distribuție a apei, rezervoare de acumulare a apei și 

sistemul autonom de canalizare în s. Parcani cu o lungime de 9,46 km în valoare de 6 330,04 mii 

lei (doar lucrări de constructie montaj) 

Proiectul de executie pentru satele Parcani si Voloave au fost elaborate in iulie 2012 de catre 

SRL „CANDISGAZ”.Au fost reproiectate şi actualizate în luna iulie 2016 Conform devizului 

general al proiectului de executie pentru satul Parcani nr12P-2016/ 37.P/2010 valoarea 



lucrarilor de constructie constituie 6420,04mii lei, iar pentru satul Voloave nr09P-2016/ 

36.P/2010 constituie 10147,38  lei. 

1.4.  Servicii de supraveghere tehnică ce reprezintă 1 % din valoarea lucrărilor de construcție, 

respectiv 23 198,43 mii lei x 1 %= 231,98 (mii lei); 

1.5. Servicii de control de autor ce reprezintă 0,3 % din valoarea lucrărilor de construcție, 

spectiv 23 198,43 mii lei x 0,3 %= 69,60 (mii lei), se prevede a fi achitată din contribția 

proprie a aplicantului și partenerilor; 

2. Servicii.  

2.1. La acest capitol sunt incluse cheltuieli pentru organizarea campaniei de informare în 

valoare de 100,0 mii lei. În cadrul campaniei de informarea se vor elabora 6 publicații în 

mass-media locală și regională, organizarea activităților de conștientizare în școli, elaborarea 

a 500 de pliante informative, 2 panouri informative despre realizarea proiectului etc; 

2.2.  Manager de proiect care va fi angajat din contribuție proprie a aplicantulu și partenerilori 

și reprezintă 6,5 mii lei/luna x24 luni =  156 mii lei; 

3. Unităţi de transport specializate. In cadrul proiectului nu sunt prevazute achizitionari de 

unitati de transport specializate. 

1. Echipament şi inventar. În cadrul proiectului nu sunt prevazute achizitionari de 

echipament si inventar. Deoarece ele vor fi puse la dispozitia proiectului de catre aplicant. 

 



APLICANTUL 

1. IDENTITATEA 

 

Denumirea juridică completă: Primăria comunei Parcani, raionul Soroca 

Adresa juridică:
 satul Parcani, raionul Soroca

 

Numărul de telefon: codul 

oraşului + numărul
 

+373 0230 53 236 

+373 69 171 281 

Numărul de fax: codul oraşului 

+ numărul
 

+373 0230 53 236 

 

Adresa electronică:
 primaria.parcani@gmail.com 

Pagina web: http://parcani.primarie.md/ 
 

Persoana de contact implicată 

în proiect: 
Cetulean Serghei

 

Adresa electronică a persoanei 

de contact: 
primaria.parcani@gmail.com

 

 

Orice schimbare a adresei poştale, a numerelor de telefon, de fax şi, în special, a adresei 

electronice, trebuie să fie notificată în scris ADR-ului. ADR-ul nu este responsabilă în 

cazul imposibilităţii de a contacta aplicantul. 

 

2. SOLICITĂRI DE FINANŢARE 

Solicitările de finanţare pot fi depuse la FNDR sau la alte organizaţii finanţatoare. 

Aplicantul poate propune proiecte din acelaşi domeniu sau  un anumit proiect.  

 

Denumirea  proiectului Costul total al 

proiectului 

mln, lei 

Inclusiv: 

Suma 

solicitată din 

FNDR 

mln, lei 

Altele 

(indicați ) 

mln, lei 

Altele 

(indicați ) 

Crearea condiţiilor de 

aprovizionare cu apă  

potabilă şi canalizare a 

locuitorilor comunelor 

Parcani, Ocolina şi Voloave 

din raionul soroca 

23, 7  23, 5 Bugetul 

local:  0,2 

 

 

Nota Bene!Aplicantul trebuie să informeze fără întîrziere ADR-ul dacă a depus aceeaşi 

propunere de proiect şi în alte instituţii finanţatoare şi dacă aceasta a fost aprobată. 

http://parcani.primarie.md/


PARTNERII APLICANTULUI DIN CADRUL PROIECTULUI 

 

1. Date despre PARTENERI 

 

 Partenerul 1 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

Consiliul Raional Soroca 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul II 

Adresa juridică Or. Soroca, str. Stefan cel Mare 5 

Persoana de contact Mîțu Mihail 

Numărul de telefon +373 069 375 656 

Numărul de fax +373 0230 2 20 98 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

Implementare proiecte similare cu atragere investiții din 

Fonduri Europene  

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

Colaborare în proiectul: Aprovizionare cu apă și canalizare a 5 

localități din raionul Soroca, finanțat de BERD 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

Partener în cadrul proiectului sus menționat 

 



 

 

 Partenerul 2 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Ocolina 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Ocolina  

Persoana de contact Ceban Valentina 

Numărul de telefon +373 068 243 502 

Numărul de fax +373 0230 44 2 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 3 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Redi Cereșnovăț 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul  Redi Cereșnovăț 

Persoana de contact Gîncu Larisa 

Numărul de telefon +373 068 137 785 

Numărul de fax +373 0230 40 2 36 



Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 4 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Dubna 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul  Dubna 

Persoana de contact Gadibadi Pavel 

Numărul de telefon +373 060 312 496 

Numărul de fax +373 0230 79 2 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 5 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

primăria Stoicani 



întreprinderii) 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Stoicani 

Persoana de contact Bric Serghei 

Numărul de telefon +373 068 882 511 

Numărul de fax +373 0230 43 5 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 6 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Vărăncău 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Vărăncău 

Persoana de contact Boțoc Petru 

Numărul de telefon +373 060 580 009 

Numărul de fax +373 0230 78 5 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 



Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 7 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Volovița 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Volovița 

Persoana de contact Maxim Lilian 

Numărul de telefon +373 069 354 919 

Numărul de fax +373 0230 46 2 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 8 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Vasilcău 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Vasilcău 

Persoana de contact Cojocaru Gheorghe 



Numărul de telefon +373 069 208 902 

Numărul de fax +373 0230 48 2 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 

 Partenerul 9 

Denumirea juridică 

completă (denumirea 

întreprinderii) 

primăria Racovăț 

Statutul juridic Administație Publică Locală de nivelul I 

Adresa juridică satul Racovăț 

Persoana de contact Mitrofan Mihail 

Numărul de telefon +373 069 577 573 

Numărul de fax +373 0230 60 2 36 

Adresa electronică  

Experienţa în proiecte 

similare 

N/A 

Felul în care a cooperat cu 

aplicantul 

N/A 

Implicarea şi rolul 

partenerului în 

implementarea proiectului 

propus 

N/A 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



LISTA DE VERIFICARE 

 

DATE ADMINISTRATIVE Tabelul va  fi completat de către aplicant 

Numele/denumirea 

aplicantului/ organizaţiei 

Primăria comunei Parcani 

Data înregistrării: 01.06.2001 Denumirea: Primăria comunei Parcani 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 1 Denumirea: Consiliul Raional Soroca 

Statutul juridic: APL - II 

Partenerul 2 

 

Denumirea:  primăria comunei Ocolina  

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 3 

 

Denumirea: primăria satului Redi-Cereșnovăț 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 4 

 

Denumirea: primăria satului Dubna 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 5 

 

Denumirea: primăria comunei Stoicani 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 6 

 

Denumirea: primăria comunei Vărăncău 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 7 

 

Denumirea: primăria comunei Volovița 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 8 

 

Denumirea: primăria comunei Vasilcău 

Statutul juridic: APL -I 

Partenerul 9 

 

Denumirea: primăria satului Racovăț 

Statutul juridic: APL -I 

 

 



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 

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) 

X     

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune)  

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1. din Instrucţiune) 

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

X    

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

cu criteriile indicate în punctul 2.1 din Instrucţiune) 

X    

 



 

 

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  X    

2. A fost completat anume formularul de cerere de 

finanţare, publicat pentru această solicitare.  

 X    

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

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

5.  Este anexat un CD  X    

6.  Cadrul logic a fost completat şi este anexat   X    

7.  Bugetul şi nota explicativă este prezentată în formatul 

solicitat, este estimat în lei şi e anexat 

     

8.  Proiectul nu  durează mai mult de 36 de luni ( durată 

maximă permisă) 

     

9.Studiul de fezabilitate, Proiectul tehnic şi materialele 

grafice, schiţele, desenele tehnice 

     

10. Devizul general: Formularul 9 conform CP L 

01.01.2001 confirmat de proiectant 

     

11. Raportul de verificare a proiectului       


