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Proiectul pilot ”Îmbunătățirea serviciilor de AAC în raionul Rîșcani” 

Proiect Cadrul Logic    

 
Cadrul strategic regional 

 
 

 
Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) Nord 2010-2016 
 
Obiectivul general 
Dezvoltarea echilibrată a RDN prin diversificarea activităților economice cu un capital uman competitiv pe piața muncii și prin deschiderea spre inovațiile 
tehnologice prietenoase mediului înconjurător 
Obiective specifice 
Dezvoltarea infrastructurii de utilități publice și căi de acces pentru ridicarea atractivității intenționale și nivelului de trai a locuitorilor RDN 
Prioritatea nr.1 
Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura 1.1 
Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, stații de epurare și sisteme de irigare 
 

 
Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (aprobat in mai 2014 ) 
 
Viziunea strategică 
 
Pînă în a.2020 RDN va avea 47%  (90% urban și 23% rural) din populație vor fi conectate la sisteme îmbunătățite de alimentare cu apă și 43%  (80% urban și 
22% rural) din populație va fi conectată la sisteme îmbunătățite de canalizare, ambele sisteme fiind organizate în grupuri de aglomerări logice, oferind servicii 
durabile, la prețuri accesibile și fără impact negativ asupra mediului  
 

Obiectivele Programului Regional Sectorial 
 

 Sporirea capacității Autorităților Publice Locale (APL) în dezvoltarea de proiecte regionale durabile; 

 Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte în sectorul AAC în regiunea de dezvoltare Nord, care incorporează 
toate necesitățile de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu cadrul relevant, strategic și în vigoare, legal și de politici. 
 

Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Nord pînă în anul 2020: 
 

 47% - rata de conectare la servicii de apă îmbunătățite, dintre care: 
 90% la nivel urban; 
 23% la nivel rural. 

 43% - rata de conectare la sisteme de canalizare (sisteme de colectare și transport a apelor uzate), dintre care: 
 80% la nivel urban; 
 22% la nivel rural. 
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Valoare inițială (anul 2010): Nr populaţiei RDN 1.010.317 locuitori,  populația cu acces la: 

 Servicii de aprovizionare cu apă 343.308 (ceea ce constituie 34%) 

 Servicii de canalizare 11.7244 (ceea ce constituie 11,6 %) 
 
 

PRS AAC pentru RDN – fișa raionului Rîșcani 
 

Viziunea strategică 
 

Pînă în a.2020 in raionul Rîșcani vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure, suportabile si durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 90% din 
populația urbană și 60% din populația rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte regionale din sursele de apă de suprafață , din rîul Nistru (prin 
apeductul Soroca-Bălți) și rîul Prut (Elizavetovca - Rîșcani), cît și prin soluții din surse subterane în partea de Vest a raionului. Concomitent se vor asigura 
servicii accesibile și durabile de sanitație pentru 60% din populația urbană si 20% din populația rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la 
stațiile de epurare regionale (2), cît și la stațiile locale (5), asigurînd condițiile sanitare și de mediu ale raionului. 
 

 

Strategia/logica intervenției Indicatori de măsurare a realizării 
Sursele/mijloacele de 

verificare 
Presupuneri 

Obiectivul General al proiectului (impact) 
 
Cetățenii raionului Rîșcani au acces la  servicii de AAC durabile 
 

Obiectivul Specific  
al proiectului 
 
Cetățenii localităților selectate 
din raionul Rîșcani au acces la 
servicii de AAC îmbunătățite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 1:  
Accesul cetățenilor din comuna Costești la 
servicii îmbunătățite de alimentare cu apă a 
crescut de la  43%  în 2010 la 54%  către 2015  
 
Valoarea inițială (anul 2010):  43% 
734 conectări (inclusiv: 713 gospodarii casnice, 
7 instituții publice,  14 agenți  economici) în 
comuna Costești la servicii de aprovizionare  cu 
apă. (Nr total al populației – 2691 locuitori; 1707 
gospodării) 
 
Țintă (anul 2014): 53%  
(919 conectări inclusiv: agenți economici 17, 
instituții publice 7, gospodării casnice  897  (3 
415 persoane)) 
 
Țintă (anul 2015): 54%  
(921conectări inclusiv: agenți economici 17, 
instituții publice 7, gospodării casnice 895          

Raportul Apă Canal 
Costești  
 
 
 
Rapoartele intermediare și 
finale. 
 
 
 
Contractele individuale cu 
prestatorul de servicii AAC. 
 
 
 
Rapoarte ale ADRN lunare 
și trimestriale 
 
 
Rapoartele financiare 

Partenerii responsabili de implementarea 
proiectului au o viziune comună/clară  asupra 
colaborării  și participă cu buna credință în  
exercitarea drepturilor  și obligațiilor 
contractuale asumate  
 
 
Autoritățile publice locale (APL) sunt dispuse 
să colaboreze cu scopul îmbunătățirii 
accesului la servicii de AAC 
 
 
 
Semnatarii acordului de finanţare își 
onorează obligațiile contractuale 
 
 
APL sunt dispuși să colaboreze în scopul 
furnizării în comun a serviciilor de AAC 
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(3420 persoane)) 
 
Indicator 2:                                                                                                                                                          
Accesul cetățenilor din comuna Costești la 
servicii de canalizare a crescut de la  25%   în 
2010 la 51%   către 2015  
 
Valoare Inițială (anul 2010): 25%  
417 conectări (inclusiv: 394 gospodării casnice, 
7 instituții publice,16 agenții economici) în 
comuna Costești la serviciile de canalizare. Nr 
total al populației - 2691 locuitori; 1707 
gospodării casnice) 
 
 
Țintă (anul 2014: 48% 
418  conectări (inclusiv: 394 gospodării casnice, 
7 instituții publice,17 agenții economici) în 
comuna Costești la serviciile de canalizare.  
 
 
Țintă (anul 2015): 51% 
869 conectări (inclusiv: 846 gospodării casnice, 
7 instituții publice,18 agenții economici) în 
comuna Costești la serviciile de canalizare.  
 
Indicator 3:                                                                                                                     
80% dintre respondenți - beneficiari  ai serviciilor 
îmbunătățite de AAC își exprimă satisfacția față 
de calitatea serviciilor AAC prestate de Apă 
Canal Costești    
 
Valoare Inițială (anul 2010): 0% 
Nu există date cu privire la satisfacția 
beneficiarilor  față de calitatea  serviciilor AAC 
prestate de Apă Canal Costești 

 
Țintă (anul 2015): 80%  
Respondenți - beneficiari  ai serviciilor 
îmbunătățite de AAC își exprimă satisfacția față 
de calitatea serviciilor AAC prestate de Apă 
Canal Costești    
 

anuale ale ÎM 
 
 
 
Raport cu privire la 
realizarea Planului de 
afaceri al ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sondaj cu privire la nivelul 
de satisfacție a populației 
 
 
 
Studiul de referință realizat 

 
 
 
 
Acţiunile implementate ale proiectului, au 
ameliorat accesul femeilor la serviciile 
publice locale de AAC 
 
 
 
 
Operatorul regional are capacitate 
operațională de a presta servicii AAC 
conform condițiilor contractului de delegare  
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în localitățile beneficiare. 
 
 
 
 
 

Beneficiarii serviciilor de AAC contorizați 
100%; 
 
Pierderile de apă din sistem reduse cu 30% 
(actualmente constituie 50%) 
 

 

Strategia/logica intervenției Indicatori de măsurare a realizării 
Sursele/mijloacele de 

verificare 
Presupuneri 

Rezultat 1:  
Planificarea și programarea 
locală  armonizată în raionul 
Rîșcani constituie baza pentru 
îmbunătățirea serviciilor de 
AAC în localitățile selectate 
 
 
 

Indicator 1.1: 
Capitolul AAC  integrat în  și 16 documente 
strategice de planificare și programare 
armonizate ale APL-lor selectate din raionul 
Rîșcani, este aprobat.   
 
Valoare Inițială (2010): SDSE există.  
Capitolul AAC  din SDSE al raionului Rîșcani nu 
este actualizat. Planul de Dezvoltare Locală 
există în 15 APL. Capitolul AAC din  Planurile de 
Dezvoltare Locală, în cele15 APL, nu este 
actualizat 
 
Țintă (anul 2012): 1 capitol AAC din SDSE al 
raionului Rîșcani elaborat și aprobat. 
 
Țintă (anul 2015):  Capitolul AAC din 15 Planuri 
de Dezvoltare Locală este actualizat și aprobat 
de către APL I  
 
Indicator 1.2: 
Studiul de fezabilitate cu privire la dezvoltarea 
serviciilor AAC din raionul Rîșcani este acceptat 
de către Consiliul Raional Rîșcani. 
 
Valoare Inițială (anul 2010) SF  nu a fost 
efectuat 
 
Țintă (anul 2014): SF pentru extinderea   
serviciilor de AAC în r-l Rîșcani  elaborat și 
prezentat către CR Rîșcani 
 
Țintă (anul 2014): SF pentru extinderea   
serviciilor de AAC în r-l Rîșcani este acceptat de 

Deciziile Consiliului Raional 
Rîșcani și ale consiliilor 
locale  
 
 
 
 
Raportul anual cu privire la 
implementarea acțiunilor 
prevăzute în SDSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decizia CR Rîșcani privind 
acceptarea Studiului de 
Fezabilitate 

CR Rîșcani elaborează și aprobă capitolul 
AAC din SDSE, promovează și asistă APL-le 
de nivel I în elaborarea și  armonizarea 
capitolului AAC al  Planurilor de Dezvoltare 
Locală conform documentelor de planificare 
strategică naționale și regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nivel de  CR Rîșcani există voință politică 
pentru identificarea și aprobarea de cel puțin 
o opțiune recomandată de SF   
 
 
 
APL-le de nivelul I au voința politică să 
armonizeze    capitolul AAC ale Planurilor de 
Dezvoltare Locală cu SDSE a r-lui Rîșcani 
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către CR Rîșcani  

Produsul 1.1:  
Capitolul AAC din SDSE al 
raionului Rîșcani și 15  Planuri 
de Dezvoltare Locală la 
capitolul AAC din localitățile 
selectate sunt actualizate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 1.1.1:  Capitolul AAC integrat în 16 
documente strategice de planificare si 
programare  sunt aprobate de APL-le selectate  
din r-l Rîșcani.  
 
Valoarea inițială: (anul 2010) SDSE există, 
capitolul AAC nu este actualizat. Planul de 
Dezvoltare Locală există în 15 APL de nivelul I , 
capitolul AAC nu este actualizat. 
 
 
Țintă (anul 2012): Capitolul  AAC SDSE în r-l 
Rîșcani  actualizat și aprobat de către CR 
Rîșcani 
 
Țintă (anul 2015): Capitolul AAC din Planul de 
Dezvoltare Locală actualizat în 15 APL de 
nivelul I. 
 

Decizia CR Rîșcani cu 
privire la aprobarea 
capitolului AAC actualizat al 
SDSE. 
 
 
15 decizii ale consiliilor 
locale cu privire la 
aprobarea capitolului AAC 
actualizat din Planurile de 
Dezvoltare Locală. 
 
 
 
 
 
 
 

APL-le de nivelul I au voința politică să 
armonizeze    capitolul AAC ale Planurilor de 
Dezvoltare Locală cu SDSE a r-lui Rîșcani. 
 
 
 
 
 
 
 
APL-le conștientizează necesitatea 
actualizării planurilor locale pentru sectorul 
AAC ca premisă a soluționării problemei 
vitale – asigurarea cu apă potabilă a 
localităților. 
 
 
 

Produsul 1.2:  
Studiul de Fezabilitate cu 
privire la dezvoltarea  
serviciilor de AAC în r-l 
Rîșcani este elaborat  
 
 

Indicator 1.2.1: Studiul de Fezabilitate pentru 
dezvoltarea  serviciilor de AAC în r-l Rîșcani 
este acceptat de către CR Rîșcani. 
  
Valoarea inițială: (anul 2010): SF  nu a fost 
efectuat 
 
Țintă (2014): Studiul de Fezabilitate pentru 
extinderea   serviciilor de AAC  cu opțiuni ale 
serviciilor de colectare și tratare a apelor 
reziduale  în r-l Rîșcani este acceptat de către 
CR Rîșcani  
 

 
Decizia CR Rîșcani privind 
acceptarea Studiului de 
fezabilitate. 
 

 

Produsul 1.3:   
Bunele practice și lecțiile 
învățate privind elaborarea  
Studiului de Fezabilitate 
pentru sectorul AAC sunt 
colectate şi prezentate la nivel 
național si regional 
 

Indicator 1.3.1: 
1 masa rotundă la nivel regional pentru 
prezentarea celor mai bune practici și lecții 
învățate în elaborarea Studiului de Fezabilitate 
pentru AAC din raionul Rîșcani  organizată cu 
succes.  
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Țintă (anul 2015): 1 masă rotunda, cu 

Proces verbal a 
evenimentului 
Listă participanți 
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participarea a cel puțin 60 de participanți în total 

Produs 1.4 
Experiența  cu privire la 
procesul de planificare   şi 
programare strategică în 
sectorul AAC Rîșcani este 
documentată. 

Indicator 1.4.1: 
1 broșură privind documentarea experienței 
procesului de planificare și programare 
strategică pentru componenta Rîșcani AAC este 
publicata.  
  
Valoarea inițială (anul 2012): 0 
 
Țintă (anul 2015): 1 broșură privind 
documentarea experienței procesului de 
planificare și programare strategică pentru 
componenta Rîșcani AAC este elaborată și 
publicată. 
 

Proces verbal a 
evenimentului 
Listă participanți 
 
Broșura publicată 
 

 

 

Strategia/logica intervenției Indicatori de măsurare a realizării 
Sursele/mijloacele de 

verificare 
Presupuneri 

Rezultatul 2:    
Cooperarea între autoritățile 
publice locale din raionul 
Rîșcani pentru furnizarea 
serviciilor de AAC este 
eficientă.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 2.1:                                                                                                            
15 APL-uri din raionul Rîșcani semnează 
Acorduri de  Cooperare Preliminare. 
   
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2014): 15 decizii ale APL-lor  cu 
privire la semnarea Acordurilor de Cooperare 
Preliminare luate. 
 
Indicator 2.2: Operatorul regional de servicii 
AAC în raionul Rîșcani este lansat în baza 
acordului unanim al 5 APL. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2014): Operatorul regional de 
servicii AAC este fondat în baza contractului de 
constituire dintre 5 APL 

1 Memorandumul de 
cooperare intercomunală 
 
Acord final de cooperare în 
sectorul AAC 
 
15 decizii ale APL-lor  cu 
privire la semnarea 
Memorandumului de 
cooperare intercomunală; 
 
Memorandumul de 
cooperare intercomunitară 
semnat de către 15 primari. 
 
Decizia de constituire a 
operatorului regional, 
adoptată de 5 consilii 
locale. 

APL înțeleg beneficiile de cooperare inter-
municipale  
 
 
 
APL-le sunt gata să creeze un operator 
regional 
 

Produs 2.1 
Acorduri de  Cooperare 
Preliminare sunt semnate cu 
15 APL-uri 

Indicator 2.1.1: Acordul de Cooperare 
Preliminară pentru prestarea în comun a 
serviciului public de AAC este semnat de către 
15 APL. 
 

Proces verbal al grupului 
de lucru raional pentru AAC 
privind intenția APL-lor de a 
institui CIC și elaborarea 
textului Memorandumului; 
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Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2015): 1 Acord Final de Cooperare 
pentru prestarea în comun a serviciului public de 
AAC de către 5 APL este semnat 
 

 
5 decizii ale APL-lor cu 
privire la aderarea la 
Memorandumul CIC; 
Memorandumul CIC 
semnat de 5 primării. 
  

Produs 2.2 
 
5 APL din r-l Rîșcani 
instituționalizează serviciul 
regional (comun) de AAC 
 
 

Indicator 2.2.1: 
Contractul de constituire a operatorului regional  
în sectorul AAC între 5 APL este semnat 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2015): 1 Operator regional de 
prestare a serviciului AAC este creat. 
 

Acordul de prestare în 
comun a serviciilor de AAC 
semnat  
 
 

 

Produs 2.3 
Contractul de delegare a 
serviciului AAC de către APL 
la furnizorul de servicii AAC 
regional este încheiat. 

Indicator 2.3.1: 
Contractul de delegare a serviciului AAC de 
către APL la furnizorul de servicii AAC regional 
este semnat de către 5 APL. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015): 5 Contracte de delegare a 
serviciilor AAC de către 5 APL la furnizorul de 
servicii AAC regional semnate 
 
 

Contractul de delegare a 
serviciului de AAC către 
operatorul regional semnat. 

 

Produs 2.4 
Bunele practici și lecțiile 
învățate cu privire la  CIC în 
domeniul AAC sunt 
documentate și mediatizate. 
 

Indicator 2.4.1: 
Bunele practici și lecțiile învățate pe CIC AAC 
sunt analizate, compilate, documentate și 
diseminate în calitate de suport pentru APL din 
RDN. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015):  
Un eveniment de prezentare a bunelor practici și 
a lecțiilor învățate organizat la nivel regional. 
 
 

Raport privind desfășurarea 
evenimentului. 
 
Materiale informative 
elaborate, editate, 
publicate. 
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Strategia/logica intervenției Indicatori de măsurare a realizării 
Sursele/mijloacele de 

verificare 
Presupuneri 

Rezultatul 3:  
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor AAC în r-l Rîșcani 
este îmbunătățită. 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatorul 3.1:  
6 măsuri de investiții sunt puse în aplicare în 
conformitate cu standardele și reglementările de 
calitate. 
  
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta  (anul 2012): 1 construcția apeductului în 
satul Duruitoarea Veche 
 
Ținta  (anul 2013): 1 Reabilitarea sediului ÎM 
Apă Canal Costești 
 
Ținta  (anul 2014): 1 măsură de procurare a 6 
unități de echipament de specialitate pentru 
necesitățile operaționale ale furnizorului de 
servicii AAC Apă Canal Costești 
 
Ținta (anul 2015): 3 Construcția rețelelor de 
canalizare în satul Duruitoarea Veche; 
Extinderea rețelelor de canalizare în or. 
Costești; Reconstrucția stației de epurare în or. 
Costești; 
  
Indicator 3.2:                                                                                                                           
MDRC și ADR Nord au valorificat  90% din 
resursele oferite pentru infrastructură în sectorul 
AAC din Fondul German de Investiții și alte 

Rapoarte trimestriale și 
finale privind acordurile de 
finanțare  
 
Procesul-verbal al recepției 
finale a lucrărilor de 
construcții și a bunurilor;  
 
Documentele de predare-
primire;  
 
Înregistrări ale ratelor de 
conectări ale operatorului.  
 
 
 
 
 
Raportul anual al 
operatorului 
 
 
 
 
Documentația de proiecte 
de investiții aprobate  
 
Rapoartele privind punerea 

ADR Nord și APL din raionul Rîșcani sunt 
gata să respecte standardele de calitate 
convenite și reglementate referitoare la 
construcție și achiziții publice. 
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surse de finanțare.   
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0:  
 
Ținta (anul 2012): 134.470 EUR sunt 
valorificați;  
 
Ținta (anul 2013):50.000  EUR sunt valofiricați 
 
Ținta (anul 2014): 97.000 EUR sunt valorificați 
 
Ținta (anul 2015): 858.709 EUR sunt valorificați 
 
Indicator 3.3:                                                                                                                       
ADR Nord organizează procesele de achiziții 
publice pentru proiecte de investiții în 
infrastructura de AAC, finanțate din Fondul de 
investiții German, în conformitate cu 
reglementările relevante.   
 
Valoarea inițială (2010): 0  
 
Țintă (anul 2012):  ADR Nord conduce 
procesele de achiziții publice pentru 1 proiect de 
investiții in infrastructura de  AAC în 
conformitate cu reglementările relevante. 
 
Țintă (anul 2013): ADR Nord conduce 
procesele de achiziții publice pentru 1 proiect de 
investiții în infrastructura  de AAC în 
conformitate cu reglementările relevante. 
 
Țintă (anul 2014): ADR Nord conduce 
procesele de achiziții publice pentru 1 proiect de 
investiții în infrastructura de AAC în conformitate 
cu reglementările relevante. 
 
Țintă (anul 2015):  ADR Nord conduce 
procesele de achiziții publice pentru 3 proiecte 
de investiții în infrastructura de  AAC în 
conformitate cu reglementările relevante. 
 

în aplicare a acordului de 
finanţare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapoartele de audit intern 
și extern ale MDRC / ADR 
Nord. 
 
 
Procesele verbale ale GL 
pentru achiziții publice. 
 
 
 
 
 
 
 

Produs 3.1 Indicator 3.1.1: Procesul verbal de recepție Gospodăriile casnice din comuna Costești 
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Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor de aprovizionare cu 
apă în satul Duruitoarea 
Veche este creată. 

7,5 km de Infrastructură pentru prestarea 
serviciilor de alimentare cu apă în satul 
Duruitoarea Veche este dată în exploatare 
 
Valoarea inițială (anul 2010): (0)  
 
Ținta (anul 2012): 7,5 km de apeduct construite 
 
Indicator 3.1.2:  Gospodării branșate la rețelele 
exterioare de alimentare cu apă. 
  
Valoarea inițială (anul - 2010):  0 
Ținta (anul 2012): 110;  
Ținta (anul 2014):118;  
Ținta (anul 2015):120; 
 

finală a lucrărilor 
 
Acte de primire predare 
 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului 
de finanţare 
 

dispun de resurse pentru a construi 
infrastructura interioară, care presupune 
utilizarea serviciilor de AAC. 

Produs 3.2 
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor de canalizare în 
satul Duruitoarea Veche este 
creată. 

Indicator 3.2.1: 
7,7 km de infrastructură pentru prestarea 
serviciilor de canalizare în satul Duruitoarea 
Veche sunt dați in exploatare. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2012): 3,2 km de canalizare sunt 
construiți. 
 
Ținta (anul 2015): 4,5 km de canalizare sunt 
construiți. 
 
Indicator 3.2.2: 
Nr. gospodăriilor casnice branșate la rețele de 
canalizare. 
  
Valoarea inițială (anul - 2010):  0 
 
Ținta (anul 2012): 0;  
Ținta (anul 2015): 30; 
 

Procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor. 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
 
Raportul final de 
implementare a acordului 
de finanţare 
 

 

Produs 3.3 
Infrastructura de canalizare în 
orașul Costești este extinsă. 

Indicator 3.3.1: 
11,5 km rețele de canalizare în orașul Costești 
extinse și date în exploatare 
 
Valoarea inițială (anul - 2010):  0 

Raportul ÎM Apă-Canal   
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Ținta (anul 2015) : – 11,5 km 
 
Indicator 3.3.2: 
869 de racordări la sistemul de canalizare din or. 
Costești   
 
Valoarea inițială (anul 2010): 394 racordări  
 
Ținta (anul 2015): 869 racordări la sistemul de 
canalizare, inclusiv 18 agenți economici, 7 
instituții publice, 843 gospodării casnice (1936 
persoane). 
 
 

Produs 3.4 
Stația de epurare a apelor 
uzate în orașul Costești este 
reconstruită și modernizată. 

Indicator 3.4.1: 
Stația de epurare  a apelor uzate din or. Costești 
este dată în exploatare. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2015):  Stația de  epurare  a apelor 
uzate din or. Costești este reabilitată și are o 
capacitate de 150 m3 /24h. 
 

Procesul verbal de recepție 
finală a lucrărilor. 

 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului 

 

Produs 3.5 
Echipament de specialitate 
pentru necesitățile 
operaționale ale furnizorului 
de servicii AAC sunt 
achiziționate 
 

Indicator 3.5.1: 
6 unități de echipament de specialitate pentru 
necesitățile operaționale ale furnizorului de 
servicii AAC achiziționate conform normelor si 
standardelor naționale. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2014):  6  unități de echipament de 
specialitate: 

 buldozer-excavator, 

 camionetă, 

 remorcă specială de vidanj,  

 aparat de sudat, 

 generator mobil de curent,  

 pompă mobilă pentru apa murdară, 
pentru necesitățile operaționale ale furnizorului 
de servicii AAC, achiziționate conform normelor 

Acte de primire predare 
Facturi fiscale 
 
 
Raportul final de 
implementare a acordului 
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și standardelor naționale, 
transmise ÎMDP ”Apă Canal Costești”. 

Produs 3.6 
Oficiul  IMDP ”Apă Canal 
Costești” este reabilitat. 

 

Indicator 3.6.1: 
Oficiul  IMDP ”Apă Canal Costești” este renovat 
conform normelor și standardelor naționale. 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2013):  Oficiul administrativ al IMDP 
”Apă Canal Costești” este reabilitat. 
 

Procesul verbal de recepție 
finala a lucrărilor. 
Acte de primire-predare 
Facturi fiscale 
 
Raportul final de 
implementare a acordului 

 

 

Strategia/logica intervenției Indicatori de măsurare a realizării 
Sursele/mijloacele de 

verificare 
Presupuneri 

Rezultatul 4 
APL Costești și  IMDP ”Apă 
Canal Costești” sunt capabile 
să gestioneze   în  mod 
eficient serviciile îmbunătățite 
de AAC. 

Indicator 4.1: 
Personalul responsabil al furnizorului de servicii 
de AAC din Costești gestionează sistemul de 
AAC în conformitate cu instrumentele interne 
actualizate și manualul operațional. 
 
 
Valoarea inițială  (anul 2011): 13 persoane, 
(inclusiv 4 femei si 9 bărbați) 
 
Ținta  (anul 2015): 14 persoane (inclusiv 3 
femei si 11 bărbați) gestionează conform  
instrumentele interne actualizate și manualul 
operațional 
 
Indicator 4.2: 
Indicatorii-cheie ai planului de afaceri, aprobat 
de furnizorul de servicii AAC, sunt îndepliniți. 
 
Valoarea inițială  (anul 2012): Planul de afaceri 
al  ÎMDP ”Apă- Canal Costești” a fost elaborat și 
aprobat.  
 
Ținta  (anul 2015): Indicatorii PA al ÎMDP ”Apă 
Canal Costești” sunt îndepliniți în proporție de 
minimum 90%. 
 
 

Analiza diagnostica 
 
 
 
 
Rapoarte de vizita de 
studiu;  
 
 
Program de instruire;  
Lista participanților;  
Grila de evaluare.  
Rapoartele de instruire. 
 
Raport privind 
implementarea planului de 
afaceri. 
 
 
 
 

Există un interes din partea APL și 
managementul Apă-Canal pentru a 
îmbunătăți capacitatea managerială și 
organizațională  
 
Există un interes crescut de a participa la 
programul de formare;  
 
Programul de formare este în 
conformitate cu cerințele naționale cu 
privire la sectorul AAC și nevoile de 
formare ale participanților; 
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Produs 4.1 
Studiu privind analiza 
diagnostică a operatorului 
ÎMDP ”Apă-Canal Costești” 
este elaborat 

Indicator 4.1.1: 
2 studii privind analiza diagnostică  a 
operatorului  ÎMDP ”Apă-Canal Costești” sunt 
elaborate și prezentate managementului 
operatorului. 
 
Valoarea inițială  (anul 2010): 0  
 
Ținta  (anul 2011): 1 studiu privind analiza 
diagnostică a operatorului  ÎMDP ”Apă Canal 
Costești” este elaborat si prezentat 
managementului operatorului 
 
Ținta  (anul 2015): 1 studiu privind analiza 
diagnostică a operatorului  ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este elaborat si prezentat 
managementului operatorului. 
 

Studiu privind analiza 
diagnostică a ÎM 

 

Produs 4.2  
Studiu privind necesitățile de 
dezvoltare a capacității 
prestatorului de servicii ÎMDP 
”Apă-Canal Costești” este 
elaborat. 

Indicator 4.2.1: 
Un studiu privind necesitățile de dezvoltare a 
capacității (instruire) operatorului de servicii de 
AAC ÎMDP ”Apă-Canal Costești” este oferit 
experților pentru elaborarea programului de 
dezvoltare a capacităților operatorului. 
 
Valoarea inițială  (anul 2010): 0  
 
Ținta  (anul 2013): 1 studiu privind necesitățile 
de dezvoltare a capacității (instruire) 
operatorului de servicii AAC ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este realizat și oferit experților pentru 
elaborarea programului de DC.  

Studiu privind necesitățile 
de DC. 

 

Produs 4.3 
Plan de acțiuni privind   
dezvoltarea capacității 
prestatorului de servicii AAC 
este implementat.  

Indicator 4.3.1: 
1/3 din 22 de masuri din planul de acțiuni ale 
studiului privind dezvoltarea capacității de 
alimentare cu apă și canalizare a prestatorului 
de servicii  de AACeste implementat 
 
Valoarea inițială (anul 2013): necesitățile de 
dezvoltare a capacităților sunt identificate 
 
Ținta (anul 2015): 1/3 din 22 de măsuri din 
planul de acțiuni sunt implementate 

 
Raport privind 
implementarea Planului de 
acțiuni 
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Produs 4.4 
Instruirile pentru prestatorii de 
servicii AAC din regiunea Nord 
sunt organizate 

Indicator 4.4.1: 
6 Cursuri pentru maximum 85% din personalul 
de management a  6 operatori AAC din regiunea 
Nord  sunt organizate cu succes  
 
Valoarea inițială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015): 1/3 din 22 de măsuri din 
planul de acțiuni sunt implementate 
 

Lista participanților 
 
 
 
Grila de evaluare; 
 
 
Testele completate de 
participant. 
 

 

Produs 4.5 
Capacitarea personalului  
operatorului ÎMDP “Apă Canal 
Costești” privind Sistemul 
Informatic de Management și 
evidență  contabilă este 
consolidată. 

Indicator 4.5.1: 
5  angajați ai  ÎMDP ”Apă-Canal Costești” au  
abilități  de gestionare însușite în proporție de 80 
% a SIM și modulului de evidență contabilă 
 
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015): 5 angajați ai ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” instruiți, au  însușit abilități de 
gestionare în proporție de 80 % a SIM și 
modulului de evidență contabilă 
 
Indicator 4.5.2: 
SIM și modulul de contabilitate sunt instalate la  
ÎMDP ”Apă-Canal Costești” 
Valoarea inițială (anul 2010): 0 
 
Ținta (anul 2015): SIM și modulul de evidență 
contabil este instalat 

Lista participanților la 
instruiri 
 
Grila de evaluare; 
 
Testele completate de 
participant. 

 
 

 
 
Acte de primire predare 
 
Facturi fiscale 

 
 

 

 

Produs 4.6 
Planul de afaceri al 
prestatorului regional de 
servicii AAC este elaborat. 

Indicator 4.6.1: 
Planul de afaceri al prestatorului regional de 
servicii AAC este aprobat.  
Valoarea inițială (anul  2010): 0, nu există 
 
Ținta (anul 2015): 1 Plan de afaceri este 
elaborat și aprobat de către conducerea  IMDP 
”Apă Canal Costești” . 
 

Procesul verbal/ordinul de 
aprobare  de către 
conducerea  prestatorului 
regional de servicii AAC” a 
Planului de afaceri elaborat  

 

Produs 4.7 
Manualul Operațional al IMDP 
”Apă Canal  Costești” este 
este elaborat  
Manualul Operațional al 

Indicator 4.7.1: 
Manualul Operațional al IM Apa Canal  Costești 
este aprobat. 
 
Valoarea inițială (anul  2010): 0, nu există 

Procesul verbal/ordinul de 
aprobare  de către 
conducerea  prestatorului 
regional de servicii AAC a  
Manualului Operațional 
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prestatorului regional de 
servicii AAC este elaborat. 

 
Ținta (anul 2015): 1 Manual Operațional este 
elaborat și aprobat de către conducerea  IM Apă 
Canal Costești . 
Manualul Operațional al prestatorului regional de 
servicii AAC este elaborat și aprobatde către 
conducerea întreprinderii. 

elaborat  

Produsul 4.8 
Capacitatea operațională a  
operatorului ÎMDP “Apă-Canal 
Costești” este consolidată 

Indicator 4.8.1: 
Capacitatea operațională a ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești”  este îmbunătățită prin utilizarea a 6 
unități de tehnică de birou: 
 

 2 calculatoare, 

 2 imprimante,  

 1 copiator,  

 1 video proiector, 
 
Valoarea inițială (2010): 0 
 
Ținta (2013): 6 unități de tehnică: 

 2 calculatoare, 

 2 imprimante,  

 1 copiator,  

 1 video proiector, 
 transmise și utilizate de către   ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” 
 
Indicator 4.8.2: 
Capacitatea operațională a  ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este îmbunătățită prin dotarea cu 28 
unități de mobilier de oficiu (mese, scaune, 
dulapuri). 
 
Valoarea inițială (2010): 0 
 
Ținta (2015): 28 unități de mobilier de oficiu 
(mese, scaune, dulapuri) transmise și utilizate 
de către  ÎMDP ”Apă-Canal Costești”. 

 
Acte de primire predare 
 
 
 
Facturi fiscale 
 
 
 
 
 
Vizite de monitorizare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acte de primire-predare 
 
 
 
Facturi fiscale 
 
 
Vizite de monitorizare 

 

Produsul 4.9 
 Vizita de studiu în România 
pentru prestatorii de servicii 
ACC privind managementul 
serviciului organizată. 

Indicator 4.9.1: 
O vizită de studiu privind studierea practicilor de 
succes în domeniul managementului serviciului 
de AAC este realizată. 
 

Raport privind rezultatele 
vizitei de studiu. 
Lista participanților. 
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Valoarea inițială (2010): 0 
 
Ținta (anul 2015): 13 reprezentanți APL și 
prestatori de servicii AAC din RDN cu experiență 
acumulată în domeniul managementul 
performant al serviciului  AAC.  
 

 

Strategia/logica intervenției 
 

Indicatori de măsurare a realizării Sursele/mijloacele de 
verificare 

Presupuneri 

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

Indicator 5.1: 
 75% din clienții serviciilor de AAC achită în mod 
regulat plata pentru serviciile prestate. 
 
Valoarea inițială 2010: 70%  
 
Ținta  (2015): 75 % din abonați din Costești 
achită în mod regulat plata- pentru serviciile de 
AAC prestate.  
 
Indicator 5.2: 
75% din gospodăriile casnice furnizează 
contribuții financiare și non-financiare pentru a 
asigura conexiuni la serviciul de AAC 
îmbunătățit. 
 
Valoarea inițială 2010: 0%  
 
Ținta  (2015): 75 % din gospodăriile casnice se 
implică prin contribuții financiare și nefinanciare 
pentru asigurarea conectării la rețelele de AAC  
 

 
 
Rapoartele privind 
indicatorii de performanță 
ale ÎMDP ”Apă Canal 
Costești” (înregistrări 
privind rata de achitare de 
către populație a serviciilor 
prestate) 
 
 
Rapoarte financiare ale 
ÎMDP ”Apă Canal Costești”. 
 
Rapoarte APL 1 
 

APL-le din raionul  Costești și cetățenii au un 
interes mare în accesarea serviciilor AAC 
îmbunătățite 

Produs 5.1 
 
Campania de sensibilizare și 
conștientizare  privind 
importanța utilizării serviciilor 
de aprovizionare cu apă 
potabilă și necesitatea epurării 
apelor uzate (cu accentul 
plasat pe dimensiunea de 

Indicator 5.1.1: 
 
6000 de materiale promoționale (broșuri, 
postere-calendare) și 200 materiale informative 
distribuite prin intermediul mass-media. Radio, 
TV, site-ri, rețele de socializare către populaţia 
din r-nul Rîșcani. 
 
Valoarea inițială (anul  2010): 0 

Raport campanie 
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gen) este realizată.   
Ținta (anul 2015): 6200 de materiale 
promoționale distribuite (broșuri, postere-
calendare, radio, TV, site-ri, rețele de 
socializare) 
 
Indicator 5.1.2: 
28 de localități participă la acțiuni privind 
sensibilizarea cu privire la necesitatea utilizării  
serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă și 
necesitatea epurării apelor uzate (cu accentul 
plasat pe dimensiunea de gen) au fost 
organizate 
 
Valoarea inițială (anul  2010): 0 
 
Ținta (anul 2015): acțiuni privind sensibilizarea 
cu privire la necesitatea utilizării  serviciilor de 
aprovizionare cu apă potabilă și necesitatea 
epurării apelor uzate (cu accentul plasat pe 
dimensiunea de gen,  pe gradul de satisfacere a 
locuitorilor conectați la rețeaua de canalizare și 
gradul de implicare a CLC în procesul de 
convingere a locuitorilor privind 
importanța/avantajele conectării) în 28 de  
localități realizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produsul 5.2    
Întruniri ale Comitetului 
Director Local director al 
proiectului pilot sunt 
organizate în mod regulat 
 

Indicatorul 5.2.1: 4 sedinte / pe an ale 
Comitetului Director Local al proiectului sunt 
organizate în mod regulat.  
 
Valoarea inițială (anul  2010): 0  
(Comitetului Director Local nu este creat) 
 
Ținta (anul 2015): 4 întruniri  organizate 
 

Procesele verbale ale CDL  

Produs 5.3 
Întruniri ale Comitetului Local 
de Cetățeni din Costești 
(conform principiului egalității 
de gen) sunt organizate in 
baza regulata 

Indicatorul 5.3.1: 4 ședințe / pe an ale 
Comitetului Local de Cetățeni din Costești  (în 
conformitate cu principiul egalității de gen) sunt 
organizate în mod regulat.  
 
Valoarea inițială (anul  2010): Comitetele 
Locale de Cetățeni nu sunt create 
 

Procesele verbale ale 
şedinţelor de constituire 
 
Lista participanților; 
 

Cetățenii localităților se implică în activitățile 
proiectului 
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Ținta (anul 2011): Creat CLC, 6 întruniri 
organizate, 
 
Ținta (anul 2012): 6 întruniri  organizate, 
 
Ținta (anul 2014): 4 întruniri  organizate, 
 
Ținta (anul 2015): 4 întruniri  organizate, 
 

Produsul 5.4 
Studiul privind nivelul de 
satisfacție al populației din 
localitățilee selectate referitor 
la calitatea serviciilor de 
alimentare cu apă prestate 
este efectuat. 
 
 
 

Indicatorul 5.4.1: Nivelul de satisfacție a 
populației din localitățile selectate referitor la 
calitatea serviciul de alimentare cu apăc prestat 
a crescut pîna la 85%. 
 
Valoarea inițială (anul  2010):1 Studiu de 
referință elaborat.  44% nivelul de satisfacție a 
populației referitor la serviciul de alimentare cu 
apă 
 
Ținta (anul 2015): 1 studiu elaborat care 
confirmă că nivelul de satisfacție a populației 
referitor la serviciul de alimentare cu apă este de 
85%. 

Raport final al studiului 
 
 
 
 
Sursa: studiul initial, 
elaborat in 2010 comparat 
cu studiul efectuat in 2015. 

 

    


