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Raport narativ 

privind activitatea desfăşurată în cadrul 

Proiectului nr. _9220,  „Alimentarea oraşului Făleşti cu apă din rîul Prut” 

Finanţator: Fondul Naţional de Dezvoltare Regională Nord 

Implementator: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord 

Beneficiar: Consiliul Raional Făleşti 

Localizare: or. Făleşti 

Perioada de implementare: 18 luni 

Perioada de executare a lucrărilor: mai 2011 – ianuarie 2012 

Prezentare generală: 

Suma totală a proiectului: 18 736,9 mii lei. 

Suma finanţată de FNDR:  11 336,9 mii lei, inclusiv 11 298, 6 mii lei pentru lucrări construcţie-

montaj.  

Cofinanţatori: Consiliul Raional Făleşti – 2 000,00 mii lei, FEN – 5 400,00 mii lei. 

Valorificat: Din sursele FNDR au fost valorificate 11 251,06 mii lei (Factura MA nr. 1897629 

din 19.09.12) din suma totală de 11 336,9 mii lei, alocată din susle FNDR, ceea ce reprezintă 

99,24 %. 

Scopul proiectului:  

Reconstrucţia apeductului Prut-Făleşti, a staţiei de tratare şi a branşamentului din or. Făleşti, ce 

va permite asigurarea cu apă potabilă în etapa 1 a or. Făleşti, în etapele 2 şi 3 - a localităţilor 

adiacente din raioanele Făleşti, Ungheni şi Glodeni. Proiectul este unul din obiectivele Planului 

de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti. Concomitent proiectul îşi propune să 

contribuie la sporirea calităţii vieţii cetăţenilor, prin asigurarea cu apă potabilă.  

Obiective: 

1.  Consolidarea cooperării regionale în scopul asigurării cu apă potabilă şi canalizare a 

populaţiei din raionul Făleşti şi oportunităţi create pentru localităţile din raioanele Ungheni 

şi Glodeni de gestionare durabilă a resurselor acvatice în context regional. 

2. Sporirea calităţii vieţii cetăţenilor din regiune prin, reconstrucţia apeductului Prut – Făleşti şi 

asigurarea a 18 000 de locuitori ai oraşului Făleşti cu apă potabilă.  

3. Conştientizarea populaţiei privind utilizarea, protecţia şi gestionarea eficientă a resurselor 

acvatice în context regional. 

Tipurile de activități din cadrul proiectului: 

-  Preluarea de către ADR NORD a proiectului nefinisat de la Consiliul Raional Făleşti; 

- Construcția a 0,556 km rețele de apeduct; 

- Reconstrucţia branşamentului Staţia de tratare – oraşul Făleşti cu o lungime de 2 km 

(Contribuția CR Fălești); 

- Reconstrucţia staţiei de tratare a apei din or. Făleşti; 

- Activităţi de informare şi conştientizare a populaţiei privind utilizarea eficientă a 

resurselor acvatice, în contextul protecţiei mediului şi dezvoltării regionale. 

- Activități de asigurare a durabilității proiectului în perioada post-implementară. 
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Realizarea indicatorilor de produs și rezultat în cadrul proiectului 

Nr. 

d/o 

Indicatori planificați: Rezultatele principale atinse la finele 

proiectului: 

Notă explicativă 

 Indicatori de produs 

1. Lungimea rețelelor noi construite   

 0,556 km rețele de apeduct construit 0,505 km apeduct construit A fost construit doar 0,505 km.  Nu au fost montate 

51 m de ţeavă de polietilen cu Ø315 mm, deoarece 

nu era necesar. 

2. Lungimea rețelelor renovate   

 apeduct 2 km rețele de apeduct renovate Conform planului de asigurare a durabilității 

proiectului, indicatorul dat a fost realizat din sursele 

beneficiarului în trimestrul IV al a. 2012. 

3. Capacitatea sistemelor de aprovizionare cu 

apă și servicii canalizare. 

  

 - Capacitatea de tratare a apei 

 

Este un indicator de viitor. Indicatorul va fi atins odată cu punerea în aplicare a 

staţiei de tratare a apei din or. Făleşti. 

4.  Volumul de apă:   

 - Livrat 

- epurat 

Sunt indicatori de viitor. Indicatorii urmează să fie realizați după punerea în 

funcțiune a staţiei de tratare a apei din or. Făleşti. 

5. Volumul de apă consumat în mediu de o 

persoană 

  

 Volumul de apă consumat în mediu de o 

persoană 

Este un indicator de viitor. Indicatorul urmează să fie realizat după punerea în 

funcțiune a staţiei de tratare a apei din or. Făleşti. 

6.  Persoane instruite total, inclusiv   

 20 persoane Indicator de viitor 20 persoane vor fi instruite din rîndurile angajaţilor 

întreprinderii prestatoare de servicii.  

7. Persoane informate   

 500 persoane informate 405 persoane informate În urma implementării proiectului a fost realizat 81% 

din nr. total planificat, însă indicatorul dat va fi 

depășit în urma realizării activităților incluse în 

planul de asigurare a durabilității proiectului. 

8.  Campanie de conștientizare și informare   

  4 emisiuni radio-TV 

 

4 emisiuni radio-TV 

 

Posturile: Moldova 1, Jurnal TV, televiziunea locală, 

Radio-Moldova 
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 4 publicații în presa locală și națională 

 1 conferințe de presă 

 250 buclete informaționale 

 2 bannere pentru campanii de conștientizare 

4  publicații în presa locală și națională 

1 conferințe de presă 

150 buclete informaționale 

 2 bannere pentru campania de 

conștientizare 

În ziarul raional „Patria Mea” 

 

Contribuția CR Fălești 

Contribuția CR Fălești 

 Indicatori de produs 

9.  Locuri de muncă noi create inclusiv: 

 1 pe termen scurt 

7 pe termen lung 

1 pe termen scurt 

Este un indicator de viitor 

Managerul de proiect 

Vor fi angajați 7 operatori ce vor deservi stația de 

tratare. 
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Ce nu a fost realizat şi de ce? 

 Indicatorul privind renovarea a 2 km rețele de apeduct nu a fost realizat din sursele 

FNDR. Acesta a fost realizat din sursele aplicantului pe parcursul trimestrului IV al 

anului 2012; 

 Nu a fost atins indicatorul privind crearea 7 locuri de muncă noi pe termen lung 

planificate inițial, din cauza că, pînă la momentul actual nu a fost pusă în funcțiune stația 

de tratare a apei. Acesta este un indicator de viitor; 

 Nu a fost asfaltat terenul adiacent clădirii stației de tratare a apei din cauza că lucrările  nu 

puteau fi executate în perioada sezonului rece. 

Recepția finală a obiectului: 

Recepția la terminarea lucrărilor a fost organizată la data de 13.01.12.  

Menționăm că proiectul dat este o parte componentă a unui proiect mare, implementat de către 

Consiliul Raional Făleşti în sumă de 36 021,66 mii lei, care urmează a fi finalizat din alte surse, 

cum ar fi Fondul Ecologic Național cît și din sursele APL.  

 În acest context raportăm că activitatea de recepție finală a obiectului va fi organizată după 

finalizarea în întregime a proiectului. 

Asigurarea durabilității proiectului: 

Menționăm că, pentru asigurarea durabilității proiectului a fost elaborat, de către beneficiar, 

Planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității proiectului, care a fost aprobat de către Consiliul 

raional prin Decizia nr. 09 / 11 din 18.11.2010. 

ADR Nord monitorizează activitățile incluse în planul de asigurare a durabilității proiectului, 

prezentat de către CR Fălești, organizînd discuții cu beneficiarii direcți, vizite în teren cît și prin 

analiza notelor informative prezentate de către beneficiar cu referire la activitățile realizate, cele 

în curs de realizare cît și cele ce urmează reeșind din Planul de activități. 

Conform planul de acțiuni pentru asigurarea durabilității urmează: 

 Schimbarea a 5 800 contoare la abonanți de categoria C (450 au fost deja schimbate); 

 Prevenirea consumului ilicit de apă potabilă; 

 Extinderea permanentă a rețelelor de apă în sectorul particular (Fălești – Năvîrneț L-

13km); 

 Conectarea a circa 2 320 consumatori la apeductul centralizat; 

 Conectarea a 5 consumatori de apă tehnică pentru irigare (loc. Taxobeni, Horești, 

Izvoare, Risipeni și Călugăr). 

Concluzii: 

Lucrările de construcții în cadrul proiectului au fost finalizate în a. 2011.  

Conform Actului de primire-predare a obiectului din 19 septembrie, 2012, bunurile obținute în 

urma implementării proiectului au fost transmise în posesia beneficiarului final, Consiliul 

Raional Făleşti. 

Menționăm că proiectul dat este un proiect voluminos din care considerente este realizat pe 

etape, și este finanțat și din alte surse (FEN).  

Prin urmare în cadrul proiectului se planifică acțiuni care vor fi realizate de către beneficiar, CR 

Fălești, pe viitor. 

Recepția finală a obiectului va fi organizată după finalizarea proiectului din sursele Fondului 

Ecologic Național  și din sursele APL. 


