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Această Descriere a Procesului a fost comandată de către Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) /Agenţia de Cooperare 
Internaţională a Germaniei pentru partenerul său instituţional, Ministerul Dez-
voltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova (MDRC). Autorii au 
făcut parte dintr-un grup de consultanţi juniori care au efectuat o misiune în 
teren, în Republica Moldova, ca parte a studiilor postuniversitare de coopera-
re internaţională SLE, Universitatea Humboldt, Berlin. Scopul misiunii a fost 
elaborarea unei abordări participative de planificare coerentă, integrată pe 
verticală pentru furnizarea serviciilor publice la nivel local. Abordarea propusă 
de planificare la nivel raional arată: în primul rînd, cum implementarea politi-
cilor de dezvoltare poate fi receptivă la nevoile; şi, în al doilea rînd, cum prin 
abordarea dezvoltării regionale, obiectivele politicilor sectoriale pot fi corela-
te cu implementarea lor la nivel local. În acelaşi timp, Descrierea Procesului 
exemplifică potenţialul participării cetăţenilor în procesul de planificare strate-
gică a dezvoltării.

Descrierea Procesului a fost elaborată pentru a ajuta facilitatorii la actuali-
zarea unui capitol al Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a raionului 
(SDSE). SDSE serveşte ca instrument de planificare a raionului, aliniat la pla-
nurile operaţionale regionale şi la strategiile naţionale. De aceea, SDSE şi 
subcapitolele sale respective necesită o prioritizare coerentă şi transparentă a 
măsurilor, precum şi nişte obiective specifice, realiste şi măsurabile. Agenţiile 
de Dezvoltare Regională (ADR) au sarcina de a ajuta administraţiilor raionale 
la elaborarea unor strategii consistente pentru toate sectoarele.

Această Descriere a Procesului utilizează o abordare participativă specifică. 
Ea se bazează pe experienţa acumulată în timpul testării pilot a metodologiei 
de actualizare a capitolului privind aprovizionarea cu apă şi canalizare (AAC) 
al SDSE în două raioane ale Republicii Moldova (RM): Cahul şi Rîşcani. De-
scrierea pas cu pas se bazează pe concluziile şi recomandările în favoarea 
unei abordări participative în planificarea de viitor, în alte raioane precum şi/
sau în alte sectoare decît AAC. Descrierea Procesului oferă de asemenea un 
set de instrumente pentru practicieni. Rezultatele concrete ale implementării 
pilot sunt documentate în partea a doua a Descrierii Procesului (a se vedea 
capitolul 7).

11 PREFAŢĂ

GLOSAR DE TERMENI ŞI ABREVIERI
AAC Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 
ADR Agenţie de Dezvoltare Regională

AGEOM Agenţia de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova 
AMC Analiza Multi-Criteriu
AP Audieri publice

APL
Administraţia Publică Locală
APL 1: nivelul local (sat, comună, primărie, municipalitate)
APL 2: nivelul raional 

CALM Congresul Autorităţilor Locale din Moldova
CRD Consiliu Regional pentru Dezvoltare
CIC Cooperare Intercomunitară

Cluster

Aici, cuvîntul ‘cluster’ se referă la o zonă geografică a unor localităţi 
care deţin în comun, de exemplu, Infrastructura AAC sau efectuează 
managementul comun al acesteia. Acesta poate fi un instrument de re-
gionalizare

Clusteri-
zare Grupare

CSC Consiliu Sectorial de Coordonare
DC Dezvoltarea Capacităţii

DPP Definire Participativă a Priorităţilor
GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei
GM Guvernul Republicii Moldova

GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (Consulting 
Group)

GOST Gosudarstvennyy Standart (State Standard).Set de standarde tehnice 
elaborate de către Uniunea Sovietică 

I/PA Plan de Acţiuni/Investiţii (MM/OECD)
MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

MM Ministerul Mediului
MR Masă Rotundă
MS Ministerul Sănătăţii

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
ODM Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
ONG Organizaţie Neguvernamentală

Parte in-
teresată

Actor (persoană, grup, business, organizaţie care are un interes sau va 
fi afectată de realizarea unui proiect sau activitate)

PIA Procesul de Ierarhie Analitică
RM Republica Moldova

SDSE Strategie de Dezvoltare Socio-Economică

SLE

Seminar für Ländliche Entwicklung (Postgraduate Studies on Internatio-
nal Cooperation), Humboldt Universität zu Berlin. Centrul pentru Instru-
ire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, Universitatea Humboldt, 
Berlin

UE Uniunea Europeană
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ritul efectuării clusterizării (regionalizării) constă în faptul că opţiunile de investiţii 
disponibile pentru localităţile prioritizate se reduc prin: a) organizarea în comun 
a serviciilor, şi b) utilizarea în comun a surselor de apă şi/sau a infrastructurii. 
Prin analiza surselor existente de apă, analiza furnizorilor de apă şi a nivelului 
de consum a apei va fi identificat un număr de opţiuni de investiţii. Apoi, pentru 
aceste opţiuni se efectuează analiza cost-beneficiu. Harta de clustere va afişa 
clusterele optime propuse ale localităţilor. 

Într-o a treia etapă, se integrează ambele niveluri ale abordării, DPP şi cluste-
rizării. Opţiunile de investiţii strategice se vor aborda prin elaborarea Planului 
de Acţiuni, cu luarea în consideraţie a grupurilor cele mai bine clasate. Pentru 
fiecare activitate, Planul de Acţiuni ia în considerare responsabilităţile, cadrul de 
timp, costurile, sursele de finanţare, şi indicatorii de monitorizare şi evaluare.

Colectarea datelor asupra situaţiei localităţilor raionale cu privire la 
aprovizionarea cu apă şi canalizare şi indicatorii socio-economici

Integrarea prioritizării și clusteringul
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Masa Rotundă 1
 Iniţierea procesului

Lista localităţilor 
clasate conform 

priorităţilor

Masa Rotundă 2 
Definirea priorităţilor 

raionale

Masa Rotundă 3
Ponderarea şi se-

lectarea priorităţilor 
raionale

→Integrarea 
prioritizării şi a clus-

teringului →Harta clusterelor viabile

Opţiuni de management 
& tehnologii

Analiza situaţiei raionului 
în domeniul de apă şi canal-
izare, baza de date & harta

Evaluarea costurilor  
investiţiilor şi a costurilor de 
rulare pentru fiecare opţiune

Analiza cost-efectivitate  
pentru fiecare opţiune

Definirea clusterelor bazată 
pe viabilitate

Figura 2‑1: Etapele relevante de actualizare a unui capitol al SDSE raionale

Masa Rotundă 4
Feedback-ul asupra clusterizării şi a Planului de Acţiuni

Planul de Acţiuni pentru toate clusterele 
Soluţii propuse pentru investiţii de infrastructură şi pentru management

Audieri publice

Aprobarea de către Consiliul Raional

2.1 Scopul şi domeniul de aplicare 
Această Descriere a Procesului este un ghid care descrie pas cu pas procesul 
destinat să ajute practicienilor la planificarea strategică pentru dezvoltarea şi a 
altor raioane, nu doar a raioanelor pilot, precum şi/sau a altor sectoare. Acesta 
nu trebuie să fie utilizat ca un plan. Descrierea Procesului are scopul de a:

•	 Explica scopul elementelor esenţiale de planificare
•	 Asigura un set de metode, principii şi recomandări 
•	 Descrie ceea ce trebuie făcut, pînă cînd trebuie de făcut, şi de către cine 

trebuie făcut

2.2 Cadrul de facilitare a abordării 
participative a actualizării SDSE 

Abordarea planificării strategice elaborate pentru actualizarea capitolul AAC al 
SDSE raionale, se prezintă după cum urmează:

Procedura reflectă în detaliu structura unui capitol al SDSE. În primul rînd, tre-
buie colectate şi evaluate datele privind situaţia reală în domeniul AAC în raion 
(a se vedea Capitolul 3.4). În al doilea rînd, un Dialog al Părţilor Interesate din 
raion permite prioritizarea participativă a nevoilor de investiţii în domeniul AAC, 
care se face prin organizarea a patru Mese Rotunde (a se vedea capitolul 4.2). 
Meritul unei astfel de definiri participative a priorităţilor (DPP) constă în faptul 
că lista care rezultă, cu localităţile prioritizate, se compară cu nevoile locale şi 
realitatea locală, în acelaşi timp fiind în conformitate cu priorităţile naţionale.

În paralel, pentru a oferi servicii AAC în mod mai eficient, localităţile sunt prio-
ritizate. Această tehnică de prioritizare pentru regionalizarea serviciilor publice 
este utilizată în scopul reducerii costurilor, prin utilizarea economiilor de scară, 
spre deosebire de soluţiile separate individuale (a se vedea Capitolul 4.11). Me-
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N La sfîrşitul procesului, are loc o audiere publică pentru a informa cetăţenii, a 
obţine şi a integra reacţia acestora, şi a obţine sprijin pentru implementare. Eta-
pa finală, totuşi, este aprobarea SDSE actualizate de către consiliul raional, şi 
distribuirea şi/sau publicarea SDSE.

Principiile directoare pentru elaborarea unui document integrat de planificare 
strategică raională, sunt: 

•	 Asigurarea unei participări largi
•	 Alinierea structurii strategiei la cadrul juridic
•	 Asigurarea conformităţii cu strategii de nivel mai înalt, internaţional sau 

naţional

Contribuţia părţilor interesate constă în definirea obiectivelor şi stabilirea priori-
tăţilor; experţii îşi asumă rolul de coordonare în cadrul procesului de grupare a 
localităţilor în clustere. Interacţiunea între experţi şi părţile interesate, prin urma-
re, este una esenţială. Rezultatele prezentate în această Descrierea Procesului, 
totuşi, se referă la partea participativă a planificării, care se axează pe stabilirea 
priorităţilor pentru viitoarele investiţii în AAC. 

Pentru a lua decizii în planificare, sunt necesare priorităţi:

Boxa 2‑1: Definiţia de prioritate şi de criteriu1 

Prioritatea este definită ca “acţiune(i) pentru a obţine situaţia dorită de către 
comunitate”. Întrebarea de ghidare este: ce este important pentru noi? O pri-
oritate este specificată de un criteriu măsurabil, văzut ca “o regulă pentru a 
distinge localităţile care corespund priorităţii, şi cele care nu corespund”1 

2.3 Alinierea la Cadrul Naţional 
Abordarea propusă de a actualiza SDSE raională este o abordare parţial partici-
pativă, întrucît priorităţile naţionale sunt cel mai bine identificate de experţii sec-
toriali. Integrarea priorităţilor naţionale al domeniului AAC în actualizarea SDSE 
asigură alinierea strategiei raionului la politica de nivel naţional şi la cadrul stra-
tegic. Scopul unei astfel de alinieri este garantarea faptului ca părţile interesate 
naţionale să accepte rezultatele, ceea ce pentru părţile interesate de nivel local 
asigură securitatea planificării.

1 GIZ (2011): Presentation on the relation between problems/needs, priorities and selection 
criteria, given during the 2nd Round Table by Rafal Stanek.

În cazul sectorului AAC2, la începutul procesului3 pilot de actualizare a capito-
lului SDSE, pe baza strategiilor sectoriale cheie şi a documentelor de politici 
(internaţionale), au fost definite4 şase priorităţi naţionale pentru investiţii în sec-
torul AAC. Abordarea actualizării capitolului SDSE încorporează în special ele-
mentele cheie ale Planului de Investiţii/Acţiuni elaborat de Ministerul Mediului al 
Republicii Moldova, cu asistenţa OCDE (MM & OCDE, 2011a). Acest lucru a fost 
necesar în scopul garantării coerenţei propunerilor de proiecte investiţionale şi 
creşterii oportunităţilor de finanţare.

Boxa 2‑2: Priorităţile naţionale pentru investiţii5 în AAC

1. Reducerea morbidităţii legate de apă 
2. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de aprovizionare 

cu apă prin conducte 
3. Asigurarea neîntreruptă a furnizării apei către populaţie (24 de ore)
4. Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de canalizare îm-

bunătăţită / Reducerea poluării din cauza scurgerilor accidentale
5. Stoparea deteriorării infrastructurii existente
6. Lărgirea accesului la servicii îmbunătăţite de aprovizionare cu apă şi ca-

nalizare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare

Facilitatorii trebuie să continue să deţină informaţie actualizată cu 
privire la priorităţile naţionale. Se recomandă să se verifice perio-
dic schimbările semnificative în documentele relevante de politici, 
în scopul adaptării setului de priorităţi naţionale, atunci cînd este 
necesar. Această analiză trebuie să fie efectuată de către un ex-

pert superior în politici de nivel înalt, familiarizat cu documentele relevante din 
sector.

2 GIZ (2011): Presentation on Moldova’s water policy, given during the 1st Round Table by 
Daniel Wiltschnigg.

3 Documentele, pe baza cărora au fost stabilite priorităţile naţionale: 
•	  Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova, 

2007 (2007-2015)
•	  Obiectivul de Dezvoltare al Mileniului, ţinta 7c (2000-2015)
•	  Strategia Naţională de Dezvoltare (2008-2011)
•	  Programul de suport al politicilor sectoriale în sectorul aprovizionării cu apă (PSPS) (Ref nr 

2008/163561)
•	  Protocolul de la Londra privind apa şi sănătatea (aprobat prin Ordonanţa comună a Minis-

terului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei nr 91/704, 2010)
•	  Planul de Acţiuni 2010-2015 pentru implementarea Strategiei în Sectorul AAC şi politicilor 

în sectorul aprovizionării cu apă şi canalizare din Republica Moldova (MM & OCDE)
4 Priorităţile naţionale au fost convenite în cadrul reuniunii naţionale a părţilor interesate, de 

către reprezentanţii ME, MRDC, MS şi Cancelariei de Stat, la 4 august 2011.
5 Pentru toate priorităţile naţionale, cu indicatorii corespunzători, a se consulta Anexa II.
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Cum este organizată Descrierea Procesului?
Această Descriere a Procesului este un ghid practic pentru actualizarea unui 
capitol al SDSE. Lucrarea este sistematizată în conformitate cu structura� ge-
nerală a capitolului SDSE:

•	 Referinţe la partea generală a SDSE
•	 Analiza situaţiei
•	 Obiective şi priorităţi pentru sectorul raional al AAC 
•	 Măsuri necesare pentru a atinge obiectivele 
•	 Planul de Acţiuni
•	 Monitorizarea şi evaluarea

După cum ilustrează Tabelul 2-1, elaborarea unui capitol al SDSE raionale înce-
pe cu o fază de pregătire, urmată de trei faze care se încadrează direct în capi-
tolul strategiei. Stabilirea obiectivelor şi decizia de regionalizare a serviciilor sunt 
procese strategice. Faza de planificare prezintă aranjamentele necesare între 
etapa strategică şi cea de implementare. Etapa a patra este un proces de revi-
zuire periodică şi, prin urmare, reprezintă o parte a etapei operaţionale. Partea 
operaţională conţine formularea unui Plan de Acţiuni, implementarea acestuia şi 
activităţile de monitorizare. 

Tabelul 2‑1: Structura capitolului SDSE, cu fazele şi etapele necesare de ac-
tualizare

Structura Capitolului Etapele de elaborare a Capitolului Faza

•	 Definirea priorităţilor naţionale
•	 Crearea echipei de facilitare
•	 Monitorizarea procesului
•	 Implicarea tuturor părţilor relevante
•	 Colectarea datelor Pregătire

C
ap

ito
l S

D
SE

Referinţe la Partea 
Generală a SDSE

•	 Corelarea capitolelor SDSE între ele 
(nu fac parte din această Descriere 
a Procesului) 

Analiza situaţiei •	 Analiza situaţiei sectorului

Obiectivele şi Priorită-
ţile ale Sectorului

•	 Definirea obiectivelor
•	 Definirea priorităţilor raionale
•	 Prioritizarea localităţilor
•	 Localităţile cluster
•	 Integrarea prioritizării şi clusterizării

Partea strategică

Structura Capitolului Etapele de elaborare a Capitolului Faza

C
ap

ito
l S

D
SE

Măsurile necesa-
re pentru atingerea 
obiectivelor

•	 Definirea măsurilor necesare pentru 
atingerea obiectivelor

Partea planifi-
cării

Planul de Acţiuni •	 Elaborarea Planului de Acţiuni
Partea operaţio-
nalăMonitorizarea şi Eva-

luarea
•	 Stabilirea cadrului de Monitorizare 

şi Evaluare

Cum trebuie utilizată Descrierea Procesului?
Înainte de a începe, cîteva cuvinte referitor la elementele didactice ale lucrării:

•	 Boxele conţin informaţii importante şi recomandări 
•	 Întrebările sunt folosite pentru a ghida facilitatorii 
•	 Programul fiecărei Mese Rotunde este prezentat într-un tabel ce con-

ţine informaţii privind durata, rezultatul scontat, pregătirea şi procedura 
Mesei Rotunde 

•	 Informaţiile privind resursele, adică perioada şi competenţele necesare, 
se includ doar dacă se consideră ca fiind necesare, deoarece s-ar putea 
să difere comparativ cu experienţa proiectului pilot. Pentru unele activităţi, 
se recomandă atragerea asistenţei experţilor externi.
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3.1 Crearea echipei de facilitare
Sarcina echipei de facilitare este de a organiza şi coordona toate activităţile care 
duc la actualizarea capitolului SDSE. Cu toate acestea, echipa nu va efectua 
toate activităţile doar singură. În funcţie de etapa la care se află procesul, echipa 
poate delega sarcini experţilor sectoriali, personalului raional sau asistenţilor. 

Tehnicile de lucru în echipă, pentru sporirea cooperării bune a facilitatorilor, pot 
fi găsite în boxa de instrumente (a se vedea capitolul 10.1).

Cine trebuie să facă parte din echipa de facilitare?
Echipa de facilitare constă din Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) şi repre-
zentanţii raionali (APL 2). În ceea ce priveşte personalul de nivel raional, este 
esenţială implicarea unui reprezentant al departamentului responsabil pentru 
planificarea strategică. Este important ca această persoană să îşi informeze în 
mod constant colegii săi de departament. Acest lucru ajută la realizarea unei 
ancorări de lungă durată a know-how-ului instituţional, independent de cine va 
lucra în acest departament. Alte departamente, de asemenea, pot fi incluse în 
echipă, în special cele care aduc contribuţii importante sau sunt afectate în mod 
substanţial de actualizarea strategiei. Este recomandat de a forma o echipă 
raională de bază, cu un număr de 3 la 6 persoane, din cadrul ADR şi APL 2. 
Şeful APL 2 trebuie să fie informat şi consultat, dar nu este necesar să fie parte 
din echipa de facilitare, deoarece reuniunile frecvente de coordonare consumă 
mult timp.

Ce abilităţi şi competenţe sunt necesare pentru echipa 
de facilitare?
Pe lîngă competenţele funcţionale, echipa de facilitare de asemenea trebuie să 
includă următoarele abilităţi: experienţă şi abilităţi metodologice în domeniul de 

33
FAZA 
PREGĂTITOARE: 
CUM SĂ 
ÎNCEPEM?

planificare strategică, abilităţi sau experienţă în moderare, facilitarea lucrului în 
grup, organizarea complexă, capacitatea de a lucra în echipă, şi în mod auto-
nom, o comunicare bună şi, în multe cazuri, fluenţă în limba română şi rusă. Ex-
perienţa în acest sector este un avantaj, dar ea poate fi dobîndită şi pe parcursul 
procesului. De aceea, o atitudine deschisă şi dorinţa de a-şi lărgi cunoştinţele 
sunt caracteristicile esenţiale ale membrilor echipei de facilitare.

De ce este nevoie de o abordare de expert?
O planificare strategică adecvată are nevoie de experienţa unică a experţilor 
tehnici. Sarcina lor este să ofere input/informaţie specializată şi să transmită 
mesajele principale printre rînduri tuturor părţilor interesate. Integrarea know-
how-ului experţilor în participarea la planificare (inclusiv prezentările pe înţelesul 
tuturor şi oferirea periodică de feedback) trebuie să fie organizate foarte bine. 
Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi secţiunile cu referire la Masa Rotundă 
1- 4.

De ce este necesară coordonarea şi comunicarea 
internă?
În cadrul echipei de facilitare, trebuie să existe o divizare clară a responsabilită-
ţilor şi sarcinilor. Se recomandă să se desemneze o persoană în calitate de co-
ordonator al întregii echipe. Comunicarea internă este cheia succesului echipei 
de facilitare. Ea ajută la obţinerea unei înţelegeri comune privind următorii paşi 
ce trebuie parcurşi, şi obiectivele comune. Ar putea fi util de a avea o persoană 
responsabilă de comunicare care să asigure fluxurile de comunicare în cadrul 
echipei de facilitare - în special între nivelul raional şi ADR, aceasta din urmă 
nefiind prezentă în fiecare zi.

Planificarea în comun şi sesiunile de feedback, precum si deciziile 
clare privind rolurile şi responsabilităţile, vor permite o diviziune 
eficientă a lucrului.

3.2 Monitorizarea procesului de planificare 
strategică 

Actualizarea îmbunătăţită a SDSE necesită crearea unor mecanisme perma-
nente de feedback şi de învăţare, de exemplu, proceduri de monitorizare şi 
evaluare (M&E).
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Definiţia termenilor
•	 Planificarea activităţilor trebuie să includă o formulare clară a rezultatelor 

dorite, în caz contrar baza pentru monitorizare şi evaluare este slabă. Se 
asumă că trebuie să se definească ce anume îşi propune să realizeze 
fiecare etapă a actualizării, şi modul în care se va efectua (a se vedea 
Tabelul 10-1: Plan de lucru-exemplu).

•	 Monitorizarea reprezintă observarea şi înregistrarea periodică a activităţi-
lor prin colectarea sistematică a datelor. Acesta este un proces de rutină în 
scopul ajustării şi îmbunătăţirii frecvente a planurilor şi sarcinilor de lucru. 
El permite efectuarea unor controale regulate pentru a vedea dacă sunt 
atinse rezultatele preconizate.

•	 Evaluarea este o apreciere mai profundă a celor realizate, şi a faptului 
ce impact au produs aceste realizări asupra proiectului. Evaluarea ajuta a 
vedea dacă sunt necesare schimbări mari în modul în care sunt planificate 
şi implementate activităţile respective. Acest lucru trebuie să aibă loc la 
sfîrşitul actualizării fiecărui capitol al SDSE raionale, precum şi după ce 
acest proces de actualizare a avut loc şi în alte raioane.

•	 M&E trebuie să fie orientate spre rezultate; evaluarea progreselor în 
ceea ce priveşte atingerea rezultatelor preconizate pentru fiecare fază de 
actualizare, şi nu doar o simplă realizare a tuturor activităţilor planificate!

•	 M&E este un proces circular continuu: 1) planificarea, 2) monitorizarea şi 
implementarea, 3) evaluarea, 4) îmbunătăţirea în continuare a planificării.

De ce este necesară monitorizarea şi evaluarea (M&E) 
procesului?
Monitorizarea adecvată este o condiţie esenţială pentru calitatea unei activi-
tăţi. O monitorizare adecvată este esenţială pentru asigurarea calităţii activităţii. 
Aceasta se efectuează în timpul procesului şi ajută echipa să reflecteze asupra 
activităţilor pe care le organizează. Monitorizarea se efectuează în timpul proce-
sului de lucru. Concluziile monitorizării trebuie să fie discutate în mod periodic, 
pentru a afla ce fel de adaptări, dacă este cazul, sunt necesare în procesul pla-
nului de lucru. Monitorizarea, de asemenea, ajută la anticiparea problemelor şi 
reduce riscul depăşiri costurilor sau riscul întîrzierilor. Evaluarea este analiza fi-
nală a procesului; identificînd forţa motrice-cheie a succesului şi factorii de eşec. 
Evaluarea are loc după activitate. Lecţiile învăţate din evaluare pot contribui la 
îmbunătăţirea metodologiei de actualizare a SDSE pentru aplicările viitoare. Ea 
serveşte la verificarea faptului dacă rezultatele planificate sunt în continuare re-
levante şi, de asemenea, ca bază pentru comunicarea către societate a progre-
selor realizate în cadrul procesului de actualizare a capitolului SDSE. De aceea, 
monitorizarea şi evaluarea nu sporesc doar procesul de învăţare. M&E sunt 
importante, de asemenea, pentru asigurarea responsabilităţilor şi transparenţei 
în faţa părţilor interesate.

Monitorizarea şi evaluarea se efectuează cu referire atât la actua-
lizarea SDSE, cît şi la Planul de Acţiuni. În primul caz, M&E sunt 
legate de calitatea procesului de actualizare, în cel de-al doilea 
caz, este vorba de monitorizarea progresului măsurilor definite în 
Planul de Acţiuni (a se vedea Capitolul 6.2).

Cum se poate efectua M&E?
Există o mulţime de metode de monitorizare şi evaluare. Monitorizarea proce-
sului, unele dintre activităţile căreia sunt incluse în Tabelul 3-1, este cel mai 
bine efectuată sub formă de autoevaluare. Nu prezintă o măsurare obiectivă, ci 
mai degrabă o evaluare subiectivă a stării actuale a procesului de actualizare a 
SDSE. Echipa de facilitare trebuie să definească criterii de autoevaluare care, 
potrivit echipei, sunt esenţiale pentru calitatea procesului, cum ar fi: eficacitatea, 
implicarea tuturor părţilor interesate, transparenţa, sau acceptarea rezultatelor. 
Apoi echipa evaluează, în sesiuni periodice, dacă aceste criterii sunt realizate 
parţial, integral sau nu sunt realizate deloc.

Aceste criterii pot fi, de asemenea, utilizate pentru evaluarea finală a procesului, 
analizîndu-le atunci, în mod retrospectiv şi mai profund. Monitorizarea şi evalu-
area meselor rotunde sunt deosebit de importante. Astfel, autoevaluarea trebuie 
să fie completată de o evaluare efectuată de către participanţii la Mesele Rotun-
de. În acest scop, trebuie elaborate fişe de evaluare care să fie completate la 
fiecare masă rotundă (a se vedea Boxa de instrumente, capitolul 10.2).

Tabelul 3‑1: Instrumente de M&E pentru procesul de actualizare a SDSE

Etapa Instrumente

Documentaţi observaţiile fă-
cute în timpul activităţilor

Liste de fapte care reflectă etapele de pregătire 
şi implementare, principalele rezultate, materi-
ale, timpul, costurile (a se vedea modelul, capi-
tolul 10.2.1)

Obţineţi feedback de la părţi-
le interesate implicate şi par-
tenerii

Fişe de evaluare pentru participanţii MR-e; in-
terviuri formale şi informale (a se vedea mode-
lul, capitolul 10.2.1)

Sesiuni de reflecţie cu echipa 
de facilitare Discuţie moderată

3.3 Implicarea tuturor părţilor interesate 
relevante 

Părţile interesate sunt acei actori care au un interes fundamental în îmbunătăţi-
rea situaţiei AAC, în actualizarea SDSE, sau care sunt importanţi pentru imple-
mentarea cu succes a acesteia. Ei trebuie să fie identificaţi la toate nivelurile 
administraţionale (naţional, raional, local), în societatea civilă şi sectorul privat.
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De ce trebuie implicate toate părţile interesate?
Există diferite temeiuri pentru includerea părţilor interesate relevante:

•	 A asigura eficacitate, eficienţă şi transparenţă în actualizarea SDSE 
•	 A intensifica comunicarea şi cooperarea între diferite niveluri (de exemplu, 

APL1 şi APL 2), şi grupurile interesate 
•	 A stimula conştientizarea cu privire la diferite nevoi/îngrijorări, şi la accep-

tarea reciprocă
•	 A crea sentimentul de aderenţă faţă de proiect şi angajament 
•	 A spori beneficiile pentru beneficiarii finali, populaţia locală.

Cum pot fi identificate părţile interesate?
Analiza părţilor interesate (a se vedea Boxa de instrumente, capitolul 10.3) va 
ajuta la identificarea părţilor interesate directe şi celor indirecte, şi a intereselor 
lor. Părţile interesate directe sunt cele care au autoritatea de luare a deciziilor 
privind actualizarea capitolului SDSE. Părţile interesate indirecte nu au autori-
tate de decizie în ceea ce priveşte capitolul SDSE, dar sunt relevante pentru 
succesul actualizării şi implementării SDSE. Pentru a implica în mod adecvat 
diferite tipuri de părţi interesate, în primul rînd trebuie de aflat:

•	 Cine este interesat de rezultatul actualizării SDSE, sau este important 
pentru implementarea ei? 

•	 Care sunt punctele de vedere şi interesele acestor părţi interesate?
•	 Ei exercită influenţă pozitivă sau negativă?

Experţii sau interviurile şi focus grupurile pot ajuta la obţinerea răspunsurilor 
la aceste întrebări (a se vedea Boxa de instrumente, capitolul 10.4 şi 10.5). 
După identificarea părţilor interesate, ele trebuie să fie divizate în părţi in-
teresate directe şi indirecte, după cum sunt descrise în cele ce urmează.

Dacă soluţiile tehnice necesită clustere AAC care constau din mai 
mult decît un singur raion: Includeţi reprezentanţi din (sectorul pu-
blic, societatea civilă şi sectorul privat) ale acestor raioane vecine 
în procesul de planificare, şi în calitate de participanţi la Mesele 
Rotunde.

Cum pot fi implicate părţile interesate directe?
Părţile interesate directe sunt APL 2, inclusiv Consiliul Raional, şi toţi partici-
panţii la MR (a se vedea capitolul 4.3). Aceştia trebuie să fie incluşi pentru a 
reduce riscul apariţiei, după finalizarea procesului, a unor semne de întrebare 
cu referire la capitolele actualizate ale SDSE, şi pentru crearea angajamentului 
faţă de implementarea viitoare. Implicarea poate varia, de la susţinerea doar 

a unei prezentări introductive pentru administraţia raionului şi pentru consiliu; 
pînă la includerea activă a membrilor acestora în echipa de facilitare. Gradul de 
implicare activă a părţilor interesate directe va varia în fiecare raion, şi trebuie 
să fie evaluat în conformitate cu contextul specific.

Toţi participanţii la MR trebuie să primească materialul respectiv de pregătire 
în prealabil, astfel încît să fie reduse inegalităţile în ceea ce priveşte nivelul de 
informaţii şi cunoştinţe ale participanţilor, şi toţi ei să fie încurajaţi să participe în 
mod activ. După finalizarea procesului de actualizare a SDSE, toţi trebuie să fie 
informaţi cu privire la rezultate; implicaţiile şi relevanţa contribuţiei lor va sprijini 
angajamentul lor de a continua procesul de luare a deciziilor în mod participativ.

Cum pot fi implicate părţile interesate indirecte?
Părţile interesate indirecte sunt primarii care nu participă la MR-e - factorii de 
decizie politică la nivel naţional, populaţia şi mass-media. În scopul garantării 
acceptării capitolului SDSE, ei au nevoie să se simtă integraţi şi să devină re-
ceptivi la proces. Astfel, ei trebuie să fie informaţi cu privire la obiective, conţinut, 
abordări şi rezultatele obţinute. Pe parcursul evenimentelor respective, găsiţi 
posibilitatea şi timpul necesar pentru prezentarea etapelor/activităţilor impor-
tante. Informaţi toţi primarii despre actualizarea SDSE, spre exemplu, printr-o 
scrisoare de informare, şi în timpul reuniunilor obişnuite ale primarilor. Primarii 
trebuie să fie informaţi că delegaţii/trimişii lor vor putea să participe la MR-e. 
Mass-media este un instrument util pentru a informa cetăţenii despre procesul 
de actualizare a SDSE, şi a le dă şansa de angajare în acest proces. Publicarea 
rezultatelor şi continuarea activităţilor pentru a sensibiliza şi a facilita revenirea 
responsabilităţilor iarăşi către cetăţeni.

Informarea factorilor de decizie politică la nivel naţional este de 
importanţă esenţială. După finalizarea actualizării capitolului 
SDSE în cîteva raioane, puteţi organiza reuniuni de informare cu 
Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Ministere, Agenţii, sau cu 
Consiliul de Coordonare al sectorului, precum şi cu partenerii in-

ternaţionali de dezvoltare.

3.4 Colectarea datelor şi analiza situaţiei 
O analiză a situaţiei este esenţială pentru înţelegerea situaţiei din domeniul 
AAC a raionului. Prin urmare, înainte de lansarea oricărui proces de planificare 
participativă, trebuie să fie efectuată o analiză cuprinzătoare a datelor socio-
economice la nivel local. Aceasta se referă la datele geografice şi datele privind 
infrastructura existentă în domeniul AAC.
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De ce trebuie efectuată o analiză a situaţiei?
Analiza situaţiei serveşte pentru trei scopuri:

•	 A ajunge la înţelegerea corectă a status quo-ului, potenţialului şi a riscu-
rilor sectorului. Această analiză a situaţiei trebuie să fie, de asemenea, 
adusă la cunoştinţa participanţilor MR. Doar pe baza acestor informaţii, 
poate fi elaborată o strategie solidă

•	 A prioritiza nevoile investiţionale ale localităţilor (a se vedea capitolul 4.10)
•	 Pentru gruparea localităţilor în unităţi de management a AAC (a se vedea 

capitolul 4.11). În acest caz, calitatea apei şi capacitatea fîntînilor sunt de-
osebit de importante. Informaţiile de analiză a situaţiei sunt de asemenea 
documentate în capitolul SDSE (a se consulta Anexa III)

Colectarea de date ca un mijloc pentru analiza situaţiei reprezintă 
o condiţie prealabilă pentru planificarea strategică. Disponibilita-
tea datelor comprehensive defineşte dacă, în general, este potrivit 
de a începe procesul de planificare strategică.

Cum sunt colectate datele?
Mai întîi de toate este necesară o viziune clară asupra faptului ce fel de infor-
maţii sunt relevante pentru cele trei obiective menţionate mai sus. Ele necesită 
un nivel de detaliere diferit. Totuşi, este raţional să se colecteze setul complet 
de informaţii chiar de la început, pentru a evita dublarea volumului de muncă.

Colectarea datelor trebuie să cuprindă următoarele elemente:
•	 Chestionare asupra infrastructurii AAC, date socio-economice şi date ge-

ografice pentru fiecare localitate din raion 
•	 Cererea paşapoartelor tehnice pentru toate fîntînile din raion de la Agenţia 

de Stat pentru Geologie a Republicii Moldova (AgeoM)
•	 Auditul condiţiilor fizice ale fîntînilor şi ale turnurilor de apă
•	 Înregistrarea poziţiei GPS (sistemul global de poziţionare) a fîntînilor şi a 

turnurilor de apă

În funcţie de performanţa localităţilor, în general pot fi distinse trei categorii de 
furnizare a serviciilor AAC. Există trei chestionare corespunzătoare: unul pentru 
oraşe mai mari; unul pentru localităţi mai mici, cu acces parţial la furnizarea de 
servicii centralizate AAC; şi unul pentru localităţi lipsite de furnizarea unor ser-
vicii organizate în AAC. 

Modele de chestionare pot fi găsite în Anexa I. 

Colectarea de date poate fi efectuată, după cum urmează: 

•	 Experţii pregătesc chestionarele. Ei instruiesc cu insistenţă o echipă de 
asistenţi asupra modului de colectare şi raportare a datelor necesare. O 
instruire de calitate bună – poate că este consumatoare de timp – dar dacă 
este organizată la timp, reprezintă o garantare a calităţii datelor obţinute.

•	 Chestionarele sunt trimise sau distribuite primarilor în timpul şedinţelor 
primarilor. Este important ca administraţia raională să explice în mod clar 
scopul colectării datelor.

•	 În multe cazuri, informaţiile deja există în înregistrările localităţilor. Totuşi, 
dacă primarii au dificultăţi în completarea chestionarelor, asistenţii trebuie 
să sprijine primarii în completarea lor şi să verifice informaţiile furnizate. În 
funcţie de situaţia specifică din raion, primarii participă foarte frecvent la 
evenimente organizate în localul administraţiei din consiliul raional. Aceas-
ta locaţie este cea mai potrivită pentru asistenţii care trebuie să analizeze 
chestionarele împreună cu primarii. 

•	 Asistenţii trebuie să efectueze, de asemenea, a) colectarea paşapoartelor 
AGeoM pentru fîntîni, b) auditul condiţiei fizice a fîntînilor şi turnurilor de 
apă, şi c) înregistrarea poziţiei GPS a fîntînilor. Cu această informaţie, 
AgeoM, mai apoi, poate actualiza paşapoartele.

•	 Unii indicatori pot să nu fie disponibili în cadrul localităţilor raionului (cum 
ar fi datele despre calitatea apei sau despre sănătate) 6. Însă, acestea pot 
fi solicitate de la instituţii precum Centrul Naţional de Sănătate Publică. 
Este important de a solicita chiar de la început, în mod oficial, cooperarea 
şi oferirea de date de la aceste servicii de stat.

Cum vor fi folosite datele?
Datele trebuie să fie transmise experţilor care vor pregăti o analiză a situaţiei şi vor 
utiliza datele pentru stabilirea prioritizării şi pentru clusterizare.

Informaţiile trebuie să fie transmise experţilor care, pe baza acestor date, vor 
pregăti o analiză a situaţiei şi le vor utiliza pentru stabilirea priorităţilor şi pentru 
clusterizare. În acelaşi timp, datele sunt de asemenea relevante pentru facilita-
torii MR-e. Ei trebuie să utilizeze analiza situaţiei elaborată de experţi în scopul 
de a oferi participanţilor la MR informaţii cuprinzătoare şi uşor de înţeles cu pri-
vire la situaţia din domeniul AAC în raion. Acest lucru este esenţial de important 
pentru o planificare strategică bine informată. Pentru monitorizarea strategiei 
sunt necesare, de asemenea, date de referinţă (a se vedea capitolul 6.2).

6 Această informaţie se referă la corelarea dintre accesul şi calitatea serviciilor AAC.
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Pe lîngă informaţia "faptelor tehnice ", este foarte important ca 
echipa de facilitare să înţeleagă situaţia din teren pe baza experi-
enţei personale a membrilor echipei. Prin urmare, se recomandă 
ca ei să viziteze satele şi să efectueze interviuri cu experţi şi / sau 
interviuri de tip focus grup.  În caz contrar, facilitatorul va avea 

doar o vagă idee despre viaţa de zi cu zi a oamenilor. Cunoaşterea situaţiei 
din teren poate să-i ajute şi la identificarea particularităţilor situaţiei AAC din 
raion, care se poate să nu fie reflectată în "datele tehnice".

Ce resurse sunt necesare pentru analiza situaţiei?
Colectarea datelor, inclusiv chestionarul şi sprijinul ce trebuie oferit de 
către asistenţi, trebuie să fie pregătite şi analizate de către un expert. 
La modul ideal, acest expert este, de asemenea, responsabil pentru 

formularea analizei situaţiei, precum şi pentru realizarea prioritizării şi de grupa-
re/clusterizare a localităţilor. Expertul oferă, de asemenea, ghidare echipei de 
asistenţi responsabili de colectarea datelor. Echipele sunt persoanele de con-
tact pentru primari şi asigură integritatea datelor. Dacă este posibil, angajaţi ca 
asistenţi în aceste echipe ingineri sau studenţi cu cunoştinţe în domeniul apei 
sau în ingineria civilă. Aceşti asistenţi, înainte de a începe lucrul, pot avea nevo-
ie de instruire privind colectarea datelor.

Completarea chestionarelor este consumatoare de timp, şi volumul de 
muncă creşte în cazul unui nivel mai înalt de servicii AAC: fiindcă, cu 
cît mai dezvoltată este infrastructura şi cu cît mai dezvoltate sunt ser-

viciile, cu atît mai multe detalii sunt necesare pentru a face o analiză. Se esti-
mează că completarea unui chestionar împreună cu primarii, durează aproxi-
mativ 2,5 ore. Aceasta se referă la cazurile cînd ei au date înregistrate şi sunt 
pregătiţi. Încă cel puţin o oră este necesară pentru a verifica cifrele greşite şi 
inconsecvenţele fiecărui chestionar.

 Notiţe PersoNale la etaPa De Pregătire

4.1 Stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor
În procesul de planificare, este important de a avea obiective clare, bazate pe 
nevoile şi preferinţele existente. Într-o listă a obiectivelor, totuşi, unele obiective 
sunt mai importante comparativ cu altele, şi acestora trebuie să li se acorde 
prioritate. Odată ce se convine asupra setului de priorităţi, ele contribuie la un 
proces coerent de luare a deciziilor şi de planificare. Prioritizarea ajută la con-
centrarea pe realizarea de activităţi prioritare într-o perioadă dată de timp, şi 
ajută la canalizarea resurselor, care sunt limitate.

Care sunt obiectivele şi priorităţile?
Există diferite categorii de obiective incluse în strategie, şi Figura 4-1 ilustrea-
ză modul în care acestea sunt legate între ele. Utilizarea unor termeni cum ar 
fi obiecti’ şi prioritate, poate crea o neclaritate. Obiectivele sunt declaraţii cu 
privire la modul cum lucrurile identificate ca o problemă, trebuie să se schimbe 
(PNUD, 2009: 42). Priorităţile au fost definite deja în Boxa 2-1. Ele se deose-
besc de obiective, după cum urmează:

Figura 4‑1: Ierarhia obiectivelor în cadrul capitolului SDSE

44 FAZA 
STRATEGICĂ

Nivelul 
impactului

Termen lung  
(15 ani)

Nivelul 
produselor

Nivelul 
activităților Termen scurt

Nivelul 
rezultatelor Termen me-

diu  
(5 ani)

Obiectivele pe termen lung = viziunea 
sectorială a raionului

Prioritățile naționale

Prioritățile raionale

Obiectivele pe termen mediu = obiective-
le operaționale (SMART)

Planul de Acţiuni cu obiective pe termen 
scurt = obiective de implementare
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N •	 Obiectivele pe termen lung provin de la o viziune sectorială a raionului. În 

conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 33 (Guvernul Republicii Moldova, 
2007), un obiectiv pe termen lung este definit pentru o perioadă de 15 ani. 
Părţile interesate trebuie să voteze pentru unul, maxim - două obiective 
pe termen lung. 

•	 Formularea priorităţilor este necesară pentru o luare a deciziilor cuprin-
zătoare şi transparentă privind investiţiile prioritare în sector. Fiecare pri-
oritate se face prin intermediul unor criterii măsurabile corespunzătoare.

•	 Obiective pe termen mediu sunt obiective operaţionale. Ele derivă din se-
tul de priorităţi stabilite de un expert în domeniu, ca urmare a regulilor 
SMART: Specifice, Măsurabile, Accesibile, Realizabile, şi bine delimitate 
în Timp (PNUD & SDC, 2009b: 19), şi sunt valabile pentru 5 ani, care este 
perioada de timp acoperită de SDSE.

•	 Obiective pe termen scurt sunt stabilite în Planul de Acţiuni, şi se realizea-
ză prin implementarea Planului de Acţiuni.

Cine stabileşte priorităţile şi defineşte obiectivele?
La această abordare, identificarea obiectivelor este un proces parţial partici-
pativ. Părţilor interesate trebuie să li se acorde oportunitatea să discute şi să 
prioritizeze obiectivele care le vor afecta. Cu toate acestea, formularea efectivă 
a obiectivelor concise, selectarea criteriilor, cu indicatori şi dimensiunile lor (a se 
vedea Boxa 2- 1; Boxa 4- 1) nu trebuie să fie făcute în mod colectiv, dar de către 
un expert în domeniu. Pentru formularea criteriilor de prioritate şi a obiective-
lor SMART, care ulterior direcţionează cadrul de monitorizare şi evaluare, sunt 
esenţial necesare o experienţă dovedită şi un nivel înalt de cunoştinţe tehnice.

4.2 Introducere în definirea participativă a 
priorităţilor raionale 

Pentru definirea participativă a priorităţilor raionale, a fost elaborată o succesiu-
ne de patru Mese Rotunde (MR-e) (vezi Figura 4-3). Această succesiune trebuie 
văzută ca un plan ce trebuie adaptat pentru a corespunde cerinţelor specifice, 
precum şi altor circumstanţe, dacă este necesar. Se propune următoarea suc-
cesiune a MR-e:

Figura 4‑2: Succesiunea Meselor Rotunde

 D
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E

Masa Rotundă 1: 
Iniţierea procesului

Masa Rotundă 2: 
Definirea priorităţilor raionale

Masa Rotundă 3: 
Ponderarea şi selectarea priorităţilor raionale

Masa Rotundă 4: 
Feedback asupra clusterizării şi a Planului de Acţiuni

Între MR 1 şi MR 2, puteţi planifica o pauză de o săptămînă. Între MR 2 şi MR 
3, aveţi nevoie de o pauză de trei - patru săptămîni. Între MR 3 şi MR 4 este ne-
voie de planificat o pauză de aproximativ patru săptămîni (a se vedea capitolul 
4.10 - 4.12).

Scopul Meselor Rotunde este includerea părţilor interesate-cheie în procesul de 
definire a priorităţilor raionale. Totuşi, dacă vor exista prea multe priorităţi, plani-
ficarea nu va fi focalizată. De asemenea, nu toate priorităţile şi criteriile respec-
tive vor fi de acelaşi nivel de importanţă pentru toate părţile interesate implicate. 
Din acest motiv, participanţilor li se va da posibilitatea să chibzuiască asupra 
fiecărei priorităţi care, eventual, se va încadra în cele din urmă în matricea de 
prioritizare finală (a se vedea exemplul de calcul în tabelul 4-1). Ponderile sunt 
deja stabilite pentru toate priorităţile naţionale; acelaşi lucru a fost făcut şi pentru 
ponderile relative ale priorităţilor naţionale comparativ cu cele raionale.7 Acest 
lucru poate fi ajustat, Dacă se consideră necesar, se pot face ajustări.

După cum s-a demonstrat prin exemplul de calcul făcut în Tabelul 4-1, punctajul 
(scorul) localităţilor se calculează prin sintetizarea criteriilor de prioritizare raio-
nală şi prioritizare naţională, adiţional la ponderile lor respective stabilite. Lista 
de localităţi care a rezultat reflectă diferite niveluri de nevoi investiţionale (cu 
privire la orizontul de timp) ale localităţilor din raion. Totuşi, lista rămîne să fie 
îmbinată cu procesul de clusterizare.

7 Pe parcursul procesului-pilot, ponderea a fost stabilită de către un consultant internaţional, 
pe baza unei metode de prioritizare care este parte a metodologiei MM/OCDE (Ministerul 
Mediului al Republicii Moldova şi OCDE, 2011).
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emplu

Prioritatea

Scorul 
total al 

localită-
ţii pentru 

priori-
tate

Ponderea 
respectivă
în cadrul 
naţional / 
raional

Pon-
derea 

respec-
tivă între 
naţional 
/ şi raio-

nal

Scorul 
stabilit al 
localităţii

Pr
io

rit
ăţ

i n
aţ

io
na

le

Prioritatea naţi-
onală 1 3 din 10 0.25

0.67

3*0.25*0.67
= 0.5025

Prioritatea naţi-
onală 2 9 din 10 0.15

9*0.15*0.67
= 0.9045

Prioritatea naţi-
onală 3 4 din 10 0.15

4*0.15*0.67
= 0.402

Prioritatea naţi-
onală 4 7 din 10 0.15

7*0.15*0.67
= 0.7035

Prioritatea naţi-
onală 5 6 din 10 0.15

6*0.15*0.67
= 0.603

Prioritatea naţi-
onală 6 7 din 10 0.15

7*0.15*0.67
= 0.7035

Totalul naţional 100% 3.82

Pr
io

rit
ăţ

i r
ai

on
al

e Prioritatea raio-
nală 1 7 din 10 0.40

0.33

7*0.40*0.33
= 0.924

Prioritatea raio-
nală 2 1 din 10 0.32

1*0.32*0.33
= 0.1056

Prioritatea raio-
nală 3 5 din 10 0.28

5*0.28*0.33
= 0.462

Totalul raion 100% 1.49

Scorul total pentru localitate 5.3

 (Sursa: GIZ 2011)

4.3 Selectarea participanţilor la Mesele 
Rotunde 

Selectarea participanţilor la MR-e trebuie să fie realizată în cooperare cu APL 
2, întrucît ei cunosc instituţiile raionale existente şi activităţile respective ale 
acestora. Trebuie pregătită o listă de maxim 20 de participanţi, avînd în vedere 
următoarele criterii:

•	 O reprezentare echilibrată a sectorului public/administrativ, a societăţii ci-
vile şi a sectorul privat, evitînd orice părtinire politică şi asigurînd un nivel 
bun de experienţă de tip divers 

•	 Participanţii trebuie să aibă interes faţă de acest subiect (să fie afectaţi de 
subiect) şi să aibă capacitatea de a contribui substanţial la procesul de 
luare a deciziilor, demonstrînd o înţelegere analitică a problemei 

•	 Asigurarea incluziunii sociale cu privire la etnie, gen, vîrstă şi statut social

Pentru a evita o atitudine părtinitoare faţă de selectarea partici-
panţilor, la modul ideal selectarea nu trebuie făcută de o singură 
persoană, dar de către un comitet de coordonare (director), cu o 
reprezentare echilibrată a tuturor celor trei sectoare: APL, societa-
tea civilă şi sectorul privat.

Selectarea primarilor: Se recomandă ca la MR-e să participe un număr de 4-7 
primari. Aceşti reprezentanţi nu trebuie să fie selectaţi de echipa de facilitare, 
dar să fie aleşi de către toţi primarii din raion, de exemplu, la una din şedinţele 
de rutină ale primarilor. Informaţi-i în mod clar că ei vor trebui să fie prezenţi 
la toate MR-e, dar că participarea lor nu va spori în mod direct şansele lor de 
finanţare. Primarii care participă la MR-e, trebuie să provină din diferite tipuri de 
sate. Alegerea primarilor poate fi făcută pe baza criteriilor de reprezentare, cum 
ar fi: sat mic (< 1200 de locuitori), sat mare (>   1200 de locuitori), oraş, sate cu 
aprovizionare centralizată cu apă, şi sate fără aprovizionare centralizată cu apă.

Mulţi participanţi la MR în raioanele-pilot au menţionat că primarii 
trebuie să fie mai mult implicaţi în procesul de actualizare a SDSE. 
Prin urmare, planificarea unor noi forme de a-i include este extrem 
de recomandată şi descrisă la sfîrşitul capitolului 4.13, cu referire 
la Masa Rotundă 4.

Selectarea reprezentanţilor administraţiei raionului: La discuţiile MR-e 
trebuie să participe şefii departamentelor al APL 2 implicate în, şi afectate de 
actualizarea capitolului AAC al SDSE. Participarea lor la dialog, printre părţile 
interesate din diferite domenii, va oferi o înţelegere holistică (de ansamblu) a 
provocărilor pentru aceste diferite sectoare şi va facilita identificarea unor soluţii 
potrivite.

Selectarea reprezentanţilor sectorului privat şi ai societăţii civile: Prin 
anunţarea din timp şi în mod public în mass-media locale (inclusiv, pagina web 
a APL 2 şi a ADR), a intenţiei de actualizare a SDSE, reprezentanţii grupurilor 
interesate relevante pot fi invitaţi la sediul APL 2. De asemenea, pot fi identifica-
te grupurile organizate şi asociaţiile profesionale interesate, care pot fi invitate 
să-şi trimită delegaţiilor.8

8 I.e. primaria councils, rayon association of mayors, water user associations, WSS service 
providers, teachers, private business, pensioners, nurses, women (professional associations), 
minority groups.
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şi nu a top-managerilor, s-ar putea asigura şansa unei mai bune participări.

4.4 Înţelegerea scopului dialogurilor cu 
părţile interesate

Dialogurile cu părţile interesate îmbunătăţesc cooperarea şi comunicarea între 
grupurile-cheie interesate. Ele sunt un instrument util de planificare participativă 
pentru dezvoltare, în special atunci cînd trebuie de integrat perspective de tip 
diferit şi cînd este necesară o acceptare largă a rezultatelor. Este important ca 
procesul să fie bazat pe consensul multiplelor părţi interesate, deoarece ast-
fel se susţine durabilitatea oricărei acţiuni. Implicarea tuturor părţilor interesate 
afectate creşte calitatea rezultatelor, prin asigurarea unei sinergii a responsabili-
tăţilor, printr-o utilizare mai eficientă a resurselor, prin decizii durabile şi prin cre-
dibilitate în luarea deciziilor. În această lucrare, Masa Rotundă ca instrument de 
lucru facilitează dialogul cu părţile interesate. Scopul unei Mese Rotunde este :

•	 Să asigure o participare largă la luarea deciziilor privind necesitatea de 
investiţii 

•	 Să identifice obiectivele comune şi să stabilească priorităţile
•	 Să stimuleze angajamentul şi acţiunile pentru implementarea Planului de 

Acţiuni a SDSE 

Comunicarea este esenţială pentru metoda Dialogului părţilor in-
teresate, aplicată în procesul de actualizare a SDSE. O comunica-
re deschisă şi transparentă care permite obţinerea feedback-ului 
şi a unei critici constructive serveşte la sporirea calităţii rezultatelor 
procesului. Comunicarea de asemenea, serveşte pentru a face ca 

părţile interesate să se simtă implicate şi să înţeleagă că părerea lor este im-
portantă, acesta poate creşte angajamentul lor.

Deşi există mai multe dificultăţi legate de participarea în procesul de planificare, 
această Descriere a Procesului recomandă insistent o abordare participativă 
pentru planificarea raională. Pentru o buna gestionare de la bun început a pro-
cesului, este util să înţelegem provocările potenţiale, care includ: 

•	 Dezacordul cu modul de luare a deciziilor în comun
•	 Dialogul părţilor interesate consumă timp şi poate provoca întîrzieri în pro-

cesul de planificare 
•	 Costuri suplimentare

4.5 Lista de verificare privind pregătirea 
Meselor Rotunde

Tabelul 4‑2: Lista de verificare privind pregătirea Meselor Rotunde

Agenda
•	 Pregătiţi o agendă cu explicaţii detaliate (planul de moderare), cu pau-

ze suficiente şi timpul necesar, care va ghida moderarea evenimentului 
•	 Pregătiţi o versiune prescurtată a agendei pentru participanţi

Invitaţiile

•	 Trimiteţi invitaţii participanţilor cu mult timp înainte de eveniment, men-
ţionînd scopul şi datele provizorii ale tuturor celor patru MR-e organi-
zate

•	 Explicaţi clar şi din timp că participanţii vor trebui să fie prezenţi la 
toate cele patru MR-e 

•	 Oferiţi materiale informative pentru pregătirea în prealabil a participan-
ţilor

•	 După trimiterea invitaţiilor, repetaţi invitaţiile prin apeluri telefonice

Logistica 

•	 Pregătiţi pentru întrunire un local potrivit, cu o suprafaţă corespunză-
toare, bine iluminat, cu ventilaţie 

•	 Aşezaţi mesele şi scaunele într-un mod potrivit (în cerc sau în formă de 
U, în scopul asigurării unei comunicări bune)

•	 Pregătiţi camere (săli) adiţionale pentru lucrul în grupuri mici, dacă este 
necesar

•	 Pregătiţi cele necesare pentru pauzele de cafea şi pentru prînz (cate-
ringul), şi echipamentele necesare- de exemplu, fişiere, flipchart-uri, 
pixuri (markere), proiector (dacă este necesar)Aveţi grijă să se asigure 
din timp traducerea tuturor documentelor necesare (cum ar fi materia-
lele şi prezentările pentru mapele participanţilor), în cazul cînd la eveni-
ment participă experţi internaţionali

Materia-
lele

•	 Pregătiţi ecusoane cu numele participanţilor 
•	 Pregătiţi mape pentru participanţii cu: lista participanţilor, agenda, infor-

maţiile importante (de exemplu, prezentările tipărite), fişele de evaluare 
•	 Pregătiţi materiale pentru lucrul în grup 

Relaţii 
publice

•	 Trimiteţi un comunicat de presă care să anunţe evenimentul 
•	 Plasaţi informaţia despre eveniment pe site (pagina de start, homepa-

ge) a raionului şi a ADR 
Evaluarea 
şi docu-

mentarea

•	 Pregătiţi un aparat de fotografiat pentru documentarea rezultatelor 
lucrului în grup 

•	 Pregătiţi fişe de evaluare pentru participanţi 
Acţiuni 

de follow-
up

•	 Trimiteţi un comunicat de presă despre rezultatele obţinute
•	 Publicaţi rezultatele pe pagina de start (homepage) a raionului şi a 

ADR 

O moderare bine pregătită este de importanţă esenţială pentru 
succesul meselor rotunde. În boxa de instrumente puteţi găsi linii-
le de ghidare şi tehnicile necesare pentru o moderare de calitate 
(a se vedea capitolul 10.6)
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Care sunt obiectivele primei Mese Rotunde?
•	 Participanţii să se cunoască reciproc
•	 Participanţii să cunoască situaţia în domeniul AAC din raionul lor
•	 Înţelegerea de către participanţi a scopului actualizării SDSE şi a rolului 

participanţilor în acest proces
•	 Participanţii să reflecteze asupra aşteptărilor lor de la acest proces
•	 Cunoaşterea de către participanţi a priorităţilor naţionale
•	 Selectarea de către participanţi a unui obiectiv pe termen lung (viziune)

Etapa 1-1: Înţelegerea situaţiei în domeniul ACC

Durata: circa 40 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii fac schimb de opinii privind situaţia în 
domeniul AAC din raionul lor.

Pregătirea: Pregătiţi sălile şi materialele necesare pentru lucrul în grup 
(flipchart-uri, markere, etc.)

Procedura:
•	 Împărţiţi grupul mare de participanţi în grupuri mai mici (a se vedea 

Boxa de instrumente, capitolul 10.9)
•	 Grupurile mici au la dispoziţie circa 20 min. ca să organizeze un brain-

storming privind următoarele întrebări: 
1. Care sunt provocările şi oportunităţile pentru AAC din raionul nostru?
2. Cum sunt alte sectoare (de sănătate, economie, educaţie, dezvoltare 

socială, etc.) afectate de situaţia în domeniul AAC?
•	 Grupurile prezintă răspunsurile lor, spre ex., pe un flipchart
•	 Un delegat al grupului prezintă rezultatele în timpul sesiunii în plen

Etapa 1-2: Prezentarea analizei situaţiei

Durata: circa 20 minute 

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască situaţia în domeniul AAC 
din raionul lor. Aceasta le va ajuta să înţeleagă mai bine de ce sunt necesare 
planificarea şi stabilirea priorităţilor.

Pregătirea: 
•	 Rugaţi expertul să pregătească o prezentare pe baza analizei situaţiei 

(a se vedea capitolul 3.4)
•	 Pregătiţi materiale informative pentru participanţi 

Procedura:
•	 După prezentarea rezultatelor lucrului în grup, se face o prezentare 

scurtă asupra situaţiei în domeniul AAC din raion. Astfel, participanţii 
pot compara opinia lor asupra situaţiei din sector cu analiza făcută de 
profesionişti a situaţiei sectorului

•	 O versiune mai detaliată a analizei situaţiei, pe baza datelor, poate fi 
prezentată ca materiale informative în formă scrisă a mesei rotunde

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Cîte gospodării (familii) au acces la sisteme centralizate de aprovizio-

nare cu apă şi de canalizare? 
•	 Care este calitatea apei în raion? Cum este calitatea apei legată de să-

nătate? Care sunt consecinţele respective pentru alimentarea cu apă 
în viitor?

•	 Care este starea medie a infrastructurii AAC în mediul rural şi în cel 
urban?

•	 Ce implicaţii are situaţia din domeniul AAC pentru planificarea de viitor? 

Etapa 1-3: Prezentarea asupra procesului de actualizare a SDSE 

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să înţeleagă scopul actualizării SDSE şi 
a rolului lor propriu în acest proces. Să fie clarificate întrebările participanţilor 
cu privire la scop. 

Pregătirea: Pregătiţi prezentarea şi materialele scrise pentru a fi distribuite 
în cadrul MR 

Facilitatorii fac o scurtă prezentare. Trebuie să se răspundă la următoarele 
întrebări:

•	 Care este scopul actualizării capitolului SDSE?
•	 Care este scopul MR-e în actualizarea capitolului SDSE?
•	 De ce este necesară prioritizarea?
•	 Care este conţinutul MR-e?
•	 Care este rolul participanţilor la MR-e?
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Etapa 1-4: Lucrul în grup asupra contribuţiilor şi beneficiilor

 Durata: circa 60 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii reflectează asupra actualizării SDSE 
şi asupra rolului lor propriu în acest proces, într-un mod care să asigure 
angajamentul lor şi să se stabilească o încredere reciprocă.

Pregătirea: Pregătiţi sălile de lucru şi materialele necesare (flipchart, mar-
kere)

Procedura:
•	 Împărţiţi grupul mare în grupuri mai mici
•	 Participanţii au la dispoziţie circa 30 minute pentru a discuta următoa-

rele întrebări: 
•	 Cum aţi putea beneficia de MR-e? 
•	 Cum doriţi să contribuiţi la MR-e?
•	 Grupurile prezintă răspunsurile lor, de exemplu, pe un flipchart
•	 Grupurile prezintă rezultatele lucrului lor în sesiunea în plen
•	 În timpul prezentării rezultatelor lucrului în grup, trebuie să devină vizi-

bil că participanţii înţeleg sensul actualizării SDSE. Pentru facilitatori, 
această sesiune prezintă o şansă de clarificare a lucrurilor, posibil 
neînţelese, în ceea ce priveşte scopul actualizării SDSE

În timpul experienţelor fazei pilot, grupurile au fost împărţite în 
funcţie de sectoare, de exemplu, membrii societăţii civile au format 
un grup, primarii – alt grup. Aceasta încurajează participanţii să nu 
dea răspunsuri din punctul personal de vedere, dar din punctul de 
vedere al grupului interesat pe care îl reprezintă.

Etapa 1-5: Prezentarea şi selectarea obiectivelor pe termen lung

Durata: circa 20 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii aleg o viziune sectorială pentru raion 
(maxim două obiective pe termen lung).

Pregătirea: Pregătiţi o prezentare asupra obiectivelor propuse pe termen 
lung (maximum, cinci obiective), şi fişele de vot cu instrucţiuni pentru toţi 
participanţii.

Procedura:
•	 Prezentaţi obiectivele propuse pe termen lung
•	 Rugaţi   participanţii, în cadrul unui exerciţiu individual de lucru, ca fie-

care să voteze pentru o viziune sectorială, prin bifarea versiunii alese 
de pe fişa primită

•	 Dacă participanţii întreabă cum trebuie să voteze - pentru versiunea 
cea mai realistă sau pentru cea care le place cel mai mult, spuneţi-le 
să o aleagă pe cea din urmă

•	 Colectaţi fişele şi evaluaţi voturile
•	 Prezentaţi rezultatul obţinut în faţa participanţilor MR

Viziunile sunt stabilite pe baza valorilor. Viziunea arată cum trebuie 
să arate un serviciu public atunci cînd este furnizat în modul aştep-
tat de către părţile interesate. Experienţa acumulată în timpul pro-
iectului-pilot a arătat, că acordul asupra obţinerii unei viziuni comu-

ne ar putea fi obţinut chiar pe parcursul primei MR. La Cahul, (dintr-un total 
de cinci propuneri pentru sectorul AAC), participanţii au votat pentru viziunea 
următoare: “Raionul Cahul va asigura, la nivelul întregului raion, furnizarea 
serviciului de aprovizionare cu apă de calitate (curată), astfel încît să fie dis-
ponibil şi accesibil oriunde şi oricînd pentru oamenii şi agenţii economici, 
care au nevoie de acest serviciu”.

Etapa 1-6: Prezentarea asupra metodei de prioritizare

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii înţeleg că produsul final al MR-e este 
o matrice de atribuire a scorului. Ei cunosc funcţia matricei şi a elementelor 
sale, cum ar fi priorităţile naţionale.

Pregătirea: Pregătiţi prezentarea, la modul ideal - cu includerea unor exem-
ple, pentru a spori înţelegerea 

Facilitatorii fac o scurtă prezentare la MR. Trebuie să se răspundă la urmă-
toarele întrebări:

•	 Ce este o prioritate?
•	 Care sunt priorităţile naţionale şi de unde au derivat?
•	 De ce sunt îmbinate priorităţile naţionale cu priorităţile raionale?
•	 Cum sunt îmbinate priorităţile naţionale cu cele raionale în matricea 

finală?
•	 Cum va fi folosită matricea finală pentru atribuirea de scoruri?
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raionale

Care sunt obiectivele celei de-a doua Mese Rotunde?
•	 Participanţii să-şi aprofundeze înţelegerea scopului Meselor Rotunde 
•	 Participanţii să-şi aprofundeze înţelegerea matricei şi a procesului de pri-

oritizare
•	 Participanţi să propună priorităţile raionale

Etapa 2-1: Repetarea scopului Meselor Rotunde

Durata: circa 10 minute

Rezultatul preconizat: Repetarea mesajelor-cheie cu privire la scopul Me-
selor Rotunde. Noii participanţi au şansa să se familiarizeze cu tema discu-
ţiei. 

Pregătirea: Pregătiţi o prezentare cu un număr de maximum 2 - 4 diapozitive 
(slide-uri) 

Procedura:
•	 O repetare pe scurt a scopului MR şi a principalelor constatări ale MR 

1, adică a lucrurilor asupra cărora s-a convenit 
•	 Oferiţi participanţilor posibilitatea de a pune întrebări 

Etapa 2-2: Prezentarea asupra elaborării priorităţilor

Durata: circa 20 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii îşi aprofundează înţelegerea matricei de 
atribuire a scorurilor, a modului de utilizare a matricei, şi a componentelor 
sale. Ei înţeleg modul în care priorităţile sunt definite şi măsurabile.

Pregătirea: Pregătirea prezentării şi a materialelor informative pentru parti-
cipanţi

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări : 
•	 Cum problemele sunt transformate în priorităţi?
•	 Cum priorităţile pot fi măsurabile? (Pregătiţi exemple de criterii)
•	 Repetare: Care sunt priorităţile naţionale?
•	 Repetare: Cum vor fi folosite priorităţile naţionale şi cele de nivel raional 

în atribuirea scorurilor finale? 

Etapa 2-3: Lucrul în grup asupra priorităţilor raionale

Durata: circa 1 oră 15 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii oferă propuneri de priorităţi, pe baza că-
rora pot fi definite priorităţile (a se vedea etapa următoare).

Pregătirea: 
•	 Prezentarea rezultatelor analizei situaţiei făcute la MR 1 (a se vedea 

etapele 1-1/2)
•	 Pregătirea materialelor pentru lucrul în grup (carduri, markere, la modul 

ideal – o fişă cu descrierea sarcinii şi a unui exemplu de propunere de 
prioritate) (a se vedea Boxa de instrumente, capitolul 10.7)

Procedura:
•	 Prezentaţi rezultatele analizei situaţiei MR1. Accentuaţi problemele şi 

oportunităţile identificate în domeniul AAC în raion, şi legătura acestora 
cu alte sectoare

•	 Împărţiţi grupul mare de participanţi în grupuri mai mici
•	 Grupurilor li se oferă 30 de minute pentru ca fiecare grup să formuleze 

pe carduri cîte un număr maxim de patru propuneri de priorităţi. Pro-
blemele definite în procesul de analiză a situaţiei pot servi ca o sursă 
de inspiraţie

•	 În formularea propunerilor de priorităţi, trebuie completată următoarea 
frază: “Prioritate trebuie acordată localităţilor care ...”

În procesul de analiză a situaţiei, participanţii susţin că situaţia în 
domeniul AAC prezintă o constrîngere pentru dezvoltarea turismului. 
Pe baza acestei probleme declarate, participanţii pot formula urmă-
toarea propunere de prioritate: “Prioritate trebuie acordată localităţi-

lor care au potenţial turistic”.

Etapa 2-4: Gruparea propunerilor de priorităţi şi formularea priorităţilor

Durata: circa 60 minute

Rezultatul preconizat: Să se grupeze cardurile cu propunerile de priorităţi 
expuse de către participanţi.

Pregătirea: 
•	 Dacă grupaţi cardurile pentru prima dată, s-ar putea să aveţi nevoie de 

asistenţă
•	 Întrucît participanţii la MR nu sunt implicaţi în această etapă de lucru, 

se recomandă ca ei să ia pauza de prînz în perioada respectivă
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Procedura:
•	 Grupaţi cardurile cu priorităţile similare într-un singur cluster
•	 Găsiţi un titlu (denumire) concis şi clar, pentru clusterele de carduri
•	 Numărul de clustere nu este limitat

Participanţii expun următoarele propuneri de priorităţi:

(1) “Prioritate trebuie acordată localităţilor care au potenţial turistic” 

(2) “Prioritate trebuie acordată localităţilor cu activitate economică 
dezvoltată”

(3) “Prioritate trebuie acordată localităţilor cu o populaţie numeroasă”

(4) “Prioritate trebuie acordată localităţilor cu şcoli”

Priorităţile propuse (1) şi (2) abordează unul şi acelaşi aspect: potenţialul eco-
nomic. Aceste propuneri similare sunt grupate împreună sub un titlu adecvat 
care ar putea fi “a îmbunătăţi serviciile AAC în localităţile cu potenţial econo-
mic”. În exemplul de mai sus, propunerea de prioritate (3) nu poate fi grupată 
cu alte propuneri. Titlul pentru acest grup ar putea fi “a acoperi necesităţile a 
cît mai mulţi oameni posibil”. Propunerea de prioritate (4) este deja reflecta-
tă în prioritatea de nivel naţional “îmbunătăţirea accesului elevilor instituţiilor 
şcolare şi preşcolare la servicii calitative de apă şi canalizare AAC” şi nu va fi 
folosită ca o prioritate raională. Nu se vor lua în consideraţie (nu se vor anali-
za) priorităţile raionale care vin în contradicţie cu priorităţile naţionale.

Etapa 2-5: Prezentarea priorităţilor grupate

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să înţeleagă logica raţională a grupării 
cardurilor. Pot fi făcute adaptări. În final, clusterele să fie aprobate de către 
participanţi.

Procedura:
•	 Prezentaţi clusterele şi explicaţi raţiunea de a grupa cardurile cu pro-

punerile de priorităţi
•	 Întrebaţi participanţii dacă sunt de acord cu gruparea obţinută a propu-

nerilor de priorităţi, şi cu denumirile clusterelor
•	 În caz dacă participanţii nu sunt de acord cu clusterele obţinute, regru-

paţi cardurile sau redenumiţi-le
•	 Rugaţi participanţii să sugereze surse de date pentru operaţionalizarea 

priorităţilor de nivel raional
•	 Participanţii pot dori să-şi exprime opinia cu privire la priorităţile propu-

se de către colegi. Puteţi planifica timp suplimentar pentru discuţii

4.8 Perioada între Mesele Rotunde 2 şi 3 – 
Făcînd priorităţile raionale măsurabile

După MR 2, priorităţile propuse de participanţii MR-e sunt operaţionalizate. Sunt 
esenţiali următorii paşi:

Cum pot priorităţile raionale fi măsurabile?
•	 Verificaţi rezultatele MR 2: Clusterele şi denumirile lor respective au fost 

definite în mod corect? Dacă nu, analizaţi priorităţile stabilite încă o dată 
şi regrupaţi-le din nou. Pentru a asigura transparenţă, aceste modificări 
trebuie să fie menţionate în timpul următoarei MR.

•	 Numiţi un expert care să pregătească criteriile cu indicatori şi să stabileas-
că seturi de scale pentru fiecare prioritate. Pentru priorităţile raionale cu 
criteriile şi indicatorii corespunzători, a se vedea Anexa II.

•	 Verificaţi criteriile şi indicatorii împreună cu echipa de facilitare şi cu exper-
ţii din raion, în conformitate cu următoarele întrebări:
 − Criteriile şi indicatorii sunt realişti, sau induc în eroare?
 − Există date disponibile pentru aceste criterii?
 − Dacă nu, datele pot fi colectate cu uşurinţă, şi cum anume?

•	 Colectaţi datele necesare. Unele date ar putea fi disponibile la departa-
mentele raionale sau în alte instituţii. Pentru datele care lipsesc, trebuie de 
studiat/cercetat situaţia, de exemplu, prin interviuri telefonice cu primarii.

Care sunt resursele necesare pentru ca priorităţile să 
fie măsurabile?

Formularea criteriilor, indicatorilor şi scalelor trebuie să fie efectuată de 
către un expert. Datele relevante sunt propuse de echipa de facilitare, 
de participanţii la MR şi de personalul raional, dar trebuie să fie discu-

tate cu expertul. Asistenţii pot oferi ajutor la colectarea datelor, în funcţie de tipul 
de priorităţi şi criterii. 

Expert ul va avea nevoie de trei sau patru zile pentru pregătirea crite-
riilor şi indicatorilor şi pentru stabilirea scalelor pentru fiecare prioritate. 
Dacă la nivel de raion datele există, colectarea lor ar putea fi rapidă. 

Totuşi, pentru unele priorităţi şi criterii, datele trebuie să fie studiate/cercetate. 
Într-o astfel de situaţie, trebuie să planificaţi cel puţin o perioadă de timp de circa 
30 minute pentru a telefona fiecărui primar şi a documentaţi informaţiile. În total, 
între MR 2 şi MR 3 trebuie planificat un interval de timp de la trei la patru săp-
tămîni.
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scorurilor 

Care sunt obiectivele Mesei Rotunde 3?
•	 Participanţii să înţeleagă criteriile şi indicatorii care au fost definiţi pentru 

stabilirea priorităţilor raionale 
•	 Priorităţile raionale să fie ponderate de către participanţi 
•	 Numărul de priorităţi raionale să fie redus pînă la un număr posibil de 

gestionat (maxim, 4)
•	 Matricea scorurilor să fie finalizată 

Etapa 3-1: Prezentarea asupra priorităţilor raionale cu indicatorii şi 
scale

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii vor înţelege criteriile şi indicatorii care 
au fost definiţi pentru priorităţile raionale.

Pregătirea: Pregătiţi prezentarea şi materialele scrise pentru a fi distribuite 
participanţilor 

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Care au fost paşii întreprinşi între MR 2 şi MR 3?
•	 Se consideră că ar fi posibil ca matricea finală (inclusiv, priorităţile naţi-

onale) să fie finalizată în cursul MR 3?
•	 Care priorităţi raionale au fost propuse în timpul MR 2 ? 
•	 Care criterii, indicatori şi scale au fost definite pentru priorităţile raio-

nale?

Etapa 3-2: Stabilirea ponderii pentru priorităţile raionale

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să atribuie ponderi pentru fiecare prio-
ritate.

Pregătirea: 
•	 Există diferite metode de ponderare care pot fi utilizate pentru a stabili 

ponderile priorităţilor. Pentru a alege o metodă potrivită, trebuie compa-
rate avantajele şi dezavantajele diferitor metode (a se vedea Boxa de 
instrumente, capitolul 10.10)

•	 În funcţie de metoda de ponderare pe care o alegeţi, s-ar putea să aveţi 
nevoie de ajutorul unui expert care să vă acorde suportul respectiv

•	 Pregătiţi o prezentare cu privire la metoda de ponderare

Procedura:
•	 Prezentaţi metoda de ponderare
•	 În cadrul unui exerciţiu de lucru individual, rugaţi participanţii să   acorde 

ponderi priorităţilor. Îi poate ghida următoarea frază: “Care dintre aces-
te priorităţi este mai importantă pentru dvs. şi trebuie să aibă o pondere 
mai mare?” 

La implementarea-pilot a acestei abordări, a fost ales Procesul de 
Ierarhie Analitică (PIA)2: “La baza Procesului de Ierarhie Analitică, 
e află metoda de convertire a evaluărilor subiective de importanţă 
relativă într-un set de punctaje absolute” (Dodgson , Spackman, 

Pearman, & APillips, 2009: 127). Comparaţia perechilor de priorităţi pare să 
fie convenabilă/acceptabilă pentru participanţi. Mai mult decît atît, această 
metodă este foarte precisă. Totuşi, gradul de complexitate a acestei metode 
necesită cunoştinţe în domeniul matematicii.

Etapa 3-3: Calcularea ponderilor finale

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Să fie finalizată matricea

Pregătirea:
•	 În funcţie de metoda de ponderare aleasă, puteţi avea nevoie de un 

expert pentru calcule
•	 Întrucît participanţii MR nu sunt implicaţi în această etapă de lucru, se 

recomandă ca aceştia să ia pauza de prînz în perioada respectivă

Procedura:
•	 Facilitatorii calculează ponderile finale
•	 În matricea finală este inclus un număr rezonabil (ca regulă generală, 

maxim 4) din priorităţile raionale cu cele mai mari ponderi
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Etapa 3-4: Prezentarea rezultatelor procesului de ponderare

Durata: circa 10 minute
Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască matricea finală

Pregătirea: Pregătiţi prezentarea

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Cum au fost calculate ponderile?
•	 Care sunt priorităţile cu ponderile cele mai înalte ?
•	 Cum arată matricea finală, cu priorităţile şi ponderile stabilite ?

Etapa 3-5: Prezentarea următorilor paşi pentru elaborarea capitolului SDSE

Durata: circa 10 minute
Rezultatul preconizat: Participanţii sunt informaţi cu privire la calea de urmat

Pregătirea: 
•	 Pregătiţi prezentarea

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Cum vor fi îmbinate scorurile localităţilor cu scorurile clusterelor de lo-

calităţi? 
•	 Care alte elemente vor contribui la capitolul SDSE?

4.10 Prioritizarea 

De ce trebuie să fie prioritizate localităţile?
Resursele publice sunt limitate şi pot fi insuficiente pentru a satisface toate ne-
voile locale. Deci, trebuie să decidem care localităţi au cea mai urgentă nevoie 
de servicii îmbunătăţite de AAC şi, din această cauză, trebuie să fie abordate în 
primul rînd. Prin urmare, avem nevoie să clasificăm localităţile în funcţie de ne-
voile lor individuale. Deciziile cu privire la efectuarea investiţiilor bazate pe ne-
voi, sunt transparente şi coerente cu strategiile internaţionale în domeniul AAC.

Cum se efectuează clasificarea/prioritizarea 
localităţilor?
Ca rezultat al meselor rotunde 1 - 3, a fost definit un set de priorităţi naţionale şi 
de priorităţi ponderate la nivel raional. Aceste priorităţi, şi criteriile lor corespun-
zătoare, sunt utilizate pentru prioritizarea localităţilor, prin utilizarea unei Analize 
multi-criteriu (AMC). Utilizarea unei matrice a scorurilor permite examinarea si-

tuaţiei fiecărei localităţi pe baza acestor criterii diferite. Boxa de mai jos oferă un 
exemplu al modului în care priorităţile sunt măsurabile prin atribuirea de scoruri, 
adică, prin atribuirea unui punctaj în conformitate cu o scală a dimensiunilor:

Boxa 4‑1: Exemplu de prioritate cu criteriu şi indicatori 

Prioritatea naţională 1: Reducerea morbidităţii legate de apă 

Criteriul: Prioritate se acordă localităţilor cu apă de calitate proastă, definită 
prin: numărul de fîntîni (inclusiv, arteziene) şi izvoare în care calitatea apei nu 
corespunde standardelor privind apa potabilă. 

Indicator: Numărul de fîntîni (inclusiv, fîntîni arteziene) şi izvoare în localitate, 
calitatea apei cărora:

•	 nu corespunde unui total de 3 indici şi mai mult: 1 punct pentru fiecare 10%
•	 nu corespunde la 2 indici: 1 punct pentru fiecare 20%
•	 nu corespunde la 1 indice: 1 punct pentru fiecare 30%

În acest caz, localităţile în care o mulţime de fîntîni nu îndeplinesc indicatorii 
GOST, obţin un scor mare. 

 (sursă: GIZ 2011)

Cu ajutorul matricei de scoruri, se calculează punctajul total pentru fiecare lo-
calitate a raionului (a se vedea Tabelul 4 3). Localităţile cu un scor total mare, 
adică, cu o nevoie urgentă de servicii îmbunătăţite în domeniul AAC, se află pe 
partea de sus a listei. Localităţile cu un scor total mic, adică, localităţile în care 
serviciile AAC au o calitate mai bună, sunt în partea de jos a listei.

Tabelul 4‑2: Un exemplu simplificat de analiză multi-criteriu pentru două 
localităţi 

Prioritatea/  
Criteriul

Localitatea A Localitatea B

Sc
or

ur
i 

(p
un

ct
e)

Po
nd

er
ea

Sc
or

ul
 

po
nd

er
at

 

Sc
or

ur
i 

(p
un

ct
e)

Po
nd

er
ea

Sc
or

ul
 

po
nd

er
at

 

Se acordă prioritate 
localităţilor cu o 
calitate necores-
punzătoare a apei, 
definită ca: numărul 
de fîntîni şi izvoare 
în care calitatea 
apei nu corespunde 
standardelor privind 
apa potabilă.

4 0.6 2.4 2 0.6 1.2
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Prioritatea/  
Criteriul

Localitatea A Localitatea B

Sc
or

ur
i 

(p
un

ct
e)

Po
nd

er
ea

Sc
or

ul
 

po
nd

er
at

 

Sc
or

ur
i 

(p
un

ct
e)

Po
nd

er
ea

Sc
or

ul
 

po
nd

er
at

 

Prioritatea 2 / 
Criteriul 2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2

Prioritatea 3 / 
Criteriul 3 4 0.2 0.8 3 0.2 0.6

Scorul total 3.4 2.0

 (sursă: GIZ 2012)

Ce resurse sunt necesare?
Clasificarea/prioritizarea trebuie să fie efectuată de către un expert. 
Aceasta necesită cunoaşterea profundă a metodologiei Analiza Multi-
Criteriu (AMC) şi a datelor colectate în timpul analizei situaţiei.

Este necesară o perioadă pînă la o săptămînă pentru efectuarea prio-
ritizării şi dublei verificări.

4.11 Clusterizarea

Ce este cooperarea intercomunitară şi de ce este 
necesară?
Cooperarea intercomunitară (CIC) se referă la cooperarea între localităţi în sco-
pul creşterii eficacităţii şi eficienţei serviciilor livrate. Destul de recent, nume-
roase comunităţi din lumea întreagă au început să coopereze, întrucît înţeleg 
necesitatea cooperării întrucît se confruntă tot mai mult cu provocări/proble-
me în furnizarea serviciilor publice locale, cum ar fi: lipsuri financiare, schim-
bări în cerinţele privind infrastructura datorită schimbărilor demografice, com-
petitivitatea la nivel internaţional, creşterea problemelor sociale şi de mediu.  
Un aspect important al CIC este regionalizarea serviciilor publice. Regionaliza-
rea poate fi înţeleasă ca o clusterizare sau o grupare a întreprinderilor care fur-
nizează servicii publice cum ar fi serviciile de aprovizionare cu apă şi serviciile 
de canalizare. Regionalizarea serviciilor publice este utilizată pentru a creşte 
eficienţa şi a reduce costurile, prin utilizarea economiilor de scară, spre deose-
bire de utilizarea unor soluţii separate individuale.

Ce este un cluster?
Clusterul este o zonă geografică de localităţi care partajează infrastructura în 
domeniul AAC sau cooperează în cadrul unui sistem comun de management 
în AAC. În funcţie de tipul de cooperare, există opţiuni diferite de clusterizare:

•	 Clustere cu o infrastructură comună de apă, adică cu o reţea comună de 
aprovizionare cu apă, rezervoare, pompe, fîntîni sau puncte comune de 
captare a apei 

•	 Clustere cu o organizare comună a serviciilor de apă, adică există o între-
prindere Apă Canal pentru toate localităţile grupate într-un singur cluster

•	 Clusterele în care serviciile de apă sunt organizate separat, dar o (Unitate 
de Implementare a Proiectului) (UIP) pregăteşte proiectele mai mari de 
investiţii şi oferă unele servicii pentru furnizorii serviciilor de apă din loca-
lităţile respective. Această soluţie ar putea fi de asemenea, o soluţie de 
tranziţie, existentă pînă la momentul cînd se va organiza un serviciu de 
apă în comun. 

Aria operaţională optimă pentru serviciile de apă şi canalizare se bazează pe 
un studiu al situaţiei în domeniul aprovizionării cu apă. Se asumă că după or-
ganizarea serviciilor de apă, va urma şi organizarea de servicii de canalizare. 
Aceasta se datorează faptului că există probleme semnificative legate de cali-
tatea apei în Moldova care determină cum trebuie să arate domeniul serviciilor 
de aprovizionare cu apă. Este mai uşor de a ajusta serviciile de canalizare pen-
tru suprafaţa operaţională propusă, întrucît majoritatea localităţilor sunt mici, 
cu distanţe mari între ele. Astfel, tratarea apelor uzate va fi organizată în mod 
descentralizat în fiecare localitate, sau va fi aleasă o altă soluţie care să excludă 
transportul apelor uzate la distanţe mari, de la o localitate la alta.

Cum se efectuează clusterizarea?
•	 Primul pas îl constituie inventarierea surselor de apă existente (a se vedea 

capitolul 3.4). Informaţiile obţinute cu privire la infrastructura existentă de 
apă sunt introduse într-un Sistem Informatic Geografic (SIG).

•	 Pe baza informaţiilor colectate, experţii elaborează mai multe opţiuni teh-
nice realizabile privind modul de abordare a problemelor din domeniul de 
aprovizionare cu apă în raionul întreg. Aceasta se face prin analiza posi-
bilităţii de utilizare a surselor de apă existente şi/sau de construire a noi 
prize de apă de suprafaţă. De asemenea, trebuie să se verifice dacă sursa 
de apă ar putea furniza apă pentru o localitate sau pentru mai multe locali-
tăţi, sau chiar pentru întregul raion. Aceasta depinde de capacitatea sursei 
de apă şi de disponibilitatea unor surse de apă de calitate bună.

•	 Pentru fiecare opţiune propusă, este determinată infrastructura necesară:
 − Staţiile de pompare, şi capacitatea lor
 − Reţeaua de apă şi reţeaua de distribuţie, şi diametrele lor 
 − Turnurile de apă şi rezervoarele, şi capacitatea lor
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tatea lor
•	 La etapa următoare, pentru fiecare opţiune trebuie să fie calculate costu-

rile de investiţii şi de operare.
•	 Pentru fiecare opţiune, se efectuează9 o analiză simplificată de cost-be-

neficiu.
•	 Pe baza analizei cost-beneficiu, experţii oferă recomandări privind opţiu-

nile care trebuie selectate. 

Ce resurse sunt necesare?
Clusterizarea trebuie să fie efectuat de către inginerii din domeniul AAC. În tim-
pul colectării datelor, ei vor fi sprijiniţi de asistenţi şi de către primarii din raion (a 
se vedea capitolul 3.4).

Pentru elaborarea opţiunilor tehnice fezabile, determinarea infrastructurii nece-
sare, calcularea costurilor şi a raportului cost-beneficiu, este necesară o perioa-
dă de trei pînă la patru săptămîni.

4.12 Îmbinarea prioritizării cu clusterizarea
S-a menţionat deja că investiţiile în domeniul AAC nu trebuie să fie planificate şi 
implementate ca proiecte izolate, ci mai degrabă - în formă de proiecte pentru 
clustere regionalizate. Deci, este necesar să se calculeze punctajul nu doar 
pentru fiecare localitate, dar şi pentru clusterele acestor localităţi . Scorurile obţi-
nute de către toate localităţile ale unui şi aceluiaşi cluster trebuie să fie însumate 
şi împărţite la numărul întregii populaţii a clusterului. În exemplul simplificat de 
mai jos, clusterul verde are cea mai mare prioritate, deoarece localităţile din 
acest cluster se află în partea de sus a listei de clasificare.

Figura 4‑3: Exemplu simplificat de îmbinare a clasificării/prioritizării cu clus-
terizarea 

9 În procesul-pilot, pentru analiza cost-beneficiu a fost folosită metodologia Costul generării 
dinamice.

O listă prioritizată a localităţilor nu este la fel de semnificativă ca şi 
lista de clustere, deoarece clusterele vor fi unitatea de planificare. 
De asemenea, prioritizarea nu împarte localităţile şi/sau clusterele 
în cele care vor primi investiţii, şi cele care nu vor primi. Mai degra-
bă, prioritizarea oferă o imagine de ansamblu cu privire la amploa-

rea, şi la cadrul de timp a măsurilor planificate. Astfel, şi clusterele cu o priori-
tate mai mică vor fi de asemenea incluse în Planul de Acţiuni, de exemplu, cu 
măsuri soft (non-investiţionale). Este foarte important să nu se uite acest lucru 
la momentul comunicării rezultatelor prioritizării.

4.13 Masa Rotundă 4 – Feedbackul privind 
rezultatele clusterizării şi elaborarea 
informaţiei pentru Planul de Acţiuni 

Care sunt obiectivele MR 4?
•	 Facilitatorii să sensibilizeze auditoriul cu privire la importanţa CIC
•	 Să fie prezentate diferite clustere şi opţiuni tehnice ale serviciilor AAC ela-

borate de către experţi
•	 Să se prezinte informaţii cu privire la rezultatele de prioritizare a locali-

tăţilor şi a clusterelor, şi să se obţină feedback de la participanţi privind 
clusterele prioritizate prezentate

•	 Participanţii să aleagă obiectivele pe termen mediu pentru raion. 
•	 Participanţii să cunoască proiectul Planului de Acţiuni. Expertul (ţii) în pla-

nificare primesc informaţii despre măsurile care sunt necesare în modul 
cel mai urgent („intervenţii rapide”)

•	 Participanţii să fie informaţi cu privire la etapele finale de actualizare

Cum se desfăşoară evenimentul?
La acest eveniment rolul unic al experţilor este ca, în mod repetat: a) să subli-
nieze necesitatea CIC; b) să cheme la o poziţie pro-activă în raion care să aibă 
şansa de a elabora o strategie.

Participanţii trebuie de asemenea, să aibă posibilitate să pună întrebări, să dis-
cute şi să ofere feedback cu privire la măsurile cele mai necesare de a fi incluse 
în Planul de Acţiuni. În cele ce urmează, se propune o urmarea unei anumite 
succesiuni a evenimentului.

C

A

Localitaea
Clusterul

Raionul

E

B

G

D

F



46

ST
RA

TE
G

IC
 P

H
A

SE

47
PL

A
N

IF
IC

A
RE

A
 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

Ă
  

LA
 N

IV
EL

 D
E 

R
A

IO
N

Etapa 4-1: Legarea MR 3 cu MR 4 

Durata: circa 5 – 10 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să fie informaţi privind activităţile care 
au fost efectuate în perioada după MR 3: prioritizarea/clasificarea localităţi-
lor, definirea clusterelor şi integrarea acestora. 

Pregătirea: Pregătiţi o scurtă prezentare. Ea poate fi în formă orală, adică 
fără o prezentare PowerPoint.

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Cum a fost efectuată clasificarea/prioritizarea localităţilor?
•	 Ce este un cluster şi modul în care a fost efectuat clusterizarea?
•	 Cum au fost integrate ambele rezultate ? 

Etapa 4-2: Prezentarea clusterelor şi a opţiunilor tehnice

Durata: circa 30 minute 

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască opţiunile tehnice pentru 
furnizarea serviciilor AAC în raion, şi clusterele respective. Participanţii să 
înţeleagă avantajele regionalizării. 

Pregătirea: Rugaţi expertul să pregătească o prezentare axată pe informa-
ţii de ordin general. 

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 De ce este nevoie de regionalizare? / Care este experienţa de nivel 

internaţional privind cooperarea intercomunitară (CIC)?
•	 Care sunt opţiunile tehnice ale serviciilor de AAC în raion?
•	 Care sunt clusterele în care poate fi grupat raionul?
•	 Dacă există opţiuni tehnice/opţiuni de clustere diferite - care sunt 

avantajele /dezavantajele respective ale fiecărei opţiuni, de exemplu, 
în termeni de costuri de investiţii, sau de tarife?

•	 Care sunt, potrivit experţilor, recomandările şi concluziile făcute pe 
baza analizei respective?

Etapa 4-3: Discuţia despre clusterizare

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii reflectează asupra noilor informaţii şi 
oferă feedback. Facilitatorii şi experţii obţin o impresie asupra opiniilor păr-
ţilor interesate cu privire la subiectele prezentate.

Pregătirea: Pentru discuţie, trebuie pregătite nişte întrebări de ghidare, 
cum ar fi:

•	 Care este experienţa dvs. cu privire la CIC?
•	 Care este opinia dumneavoastră cu privire la CIC? / Aveţi unele îngri-

jorări în ceea ce priveşte CIC?
•	 Care este opinia dumneavoastră cu privire la opţiunile de cluster?
•	 Pe lîngă aceasta, există necesitatea identificării şi a unor întrebări 

specifice, care să ţină seama de situaţia concretă şi opţiunile raio-
nului.

Alternativă: Aţi putea, de asemenea, analiza posibilitatea de organizare a 
discuţiilor în grupuri mici, dacă doriţi să creşteţi nivelul de implicare indivi-
duală a participanţilor. În acest caz, trebuie să daţi sarcini clare grupurilor 
mici (de exemplu, să discute despre argumentele pro şi contra privind CIC). 
Totuşi, avantajul unei discuţii în plen constă în faptul că participanţii pot 
discuta direct cu experţii, şi pot alege temele de discuţie în mod liber (adică, 
nu sunt strict limitaţi la o sarcină anumită a grupului de lucru).
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Etapa 4-4: Prezentarea rezultatelor prioritizării

Durata: circa 20 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască rezultatele prioritizării. Cu 
toate acestea, accentul nu trebuie să fie pus pe clasificarea localităţilor, dar 
pe clasificarea clusterelor.

Pregătirea: Rugaţi experţii să pregătească o prezentare

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 De ce este nevoie de prioritizare?
•	 Care sunt priorităţile naţionale şi raionale, şi cum a fost făcută prioriti-

zarea?
•	 Care este rezultatul clasificării/prioritizării localităţilor? (referiţi-vă doar 

la începutul listei)
•	 Care este rezultatul prioritizării clusterelor?
•	 Ce consecinţe are prioritizarea clusterelor pentru planificarea de mai 

departe, în special în ceea ce priveşte Planul de Acţiuni?
•	 După prezentare, participanţii pot pune întrebări şi discuta.

La acest eveniment participanţii primesc foarte multă informaţie 
nouă. Deci, este foarte important ca informaţia să fie uşor de înţe-
les: evitaţi includerea în prezentări a unui volum prea mare de in-
formaţii tehnice, axaţi-vă doar pe mesajele-cheie. Este important 
să se revizuiască prezentările experţilor în prealabil şi, eventual, 

să fie adaptate. Asiguraţi-vă că participanţii înţeleg informaţiile corect. Este 
absolut esenţial ca rezultatele clasificării să fie prezentate cu mare precizie şi 
cu mult tact (a se vedea capitolul 4.10).

Etapa 4-5: Prezentarea şi alegerea obiectivelor pe termen mediu 

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască obiectivele SMART pe ter-
men mediu (a se vedea capitolul 4.1), şi să selecteze dintre ele două - trei 
obiective pentru raion.

Pregătirea: Rugaţi expertul să pregătească o prezentare cu obiectivele pro-
puse pe termen mediu (maximum, cinci) şi fişele de vot cu instrucţiuni, pentru 
toţi participanţii. 

Etapa 4-5: Prezentarea şi alegerea obiectivelor pe termen mediu 

Procedura:
•	 Prezentaţi obiectivele propuse pe termen mediu
•	 Fiecare participant, în cadrul unui exerciţiu individual, să selecteze 

două sau trei obiective pe termen mediu, prin bifarea unei boxe de pe 
fişa sa

•	 Dacă participanţii întreabă, cum trebuie să voteze - pentru versiunea 
cea mai realistă sau pentru cea care îi place cel mai mult, spuneţi-le să 
o aleagă pe cea din urmă

•	 Colectaţi fişele şi evaluaţi voturile
•	 Prezentaţi rezultatul obţinut în faţa participanţilor

Etapa 4-6: Prezentarea Planului de Acţiuni

Durata: circa 30 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască structura şi proiectul Pla-
nului de Acţiuni.

Pregătirea: 
•	 Pregătiţi un material în formă scrisă cu un model de Plan de Acţiuni
•	 Rugaţi expertul să pregătească o prezentare în care să se explice 

tipurile de măsuri ale Planului de Acţiuni, cu exemple incluse pentru 
o ilustrare mai bună

•	 Pregătiţi o prezentare cere să conţină criteriile pe care se bazează 
calculele măsurilor propuse

Expertul (ţii) în planificare face/fac o scurtă prezentare. 
Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:

•	 Ce nivel de detaliere este fezabil?
•	 Pe ce criterii se bazează calculele?
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Etapa 4-7: Lucrul în grup asupra Planului de Acţiuni

Durata: circa 1 oră 15 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să înţeleagă că elaborarea Planului de 
Acţiuni este un proces dinamic şi că ei trebuie să şi-l asume. Ei vor sugera 
măsuri concrete care să poată fi îndeplinite în viitorul apropiat (“intervenţii 
rapide”). Acestea pot fi cu referire la Dezvoltarea Capacităţii, creşterea con-
ştientizării, şi suportul necesar în continuare. Ei vor clarifica, de asemenea, 
resursele disponibile, cadrul de timp, şi responsabilităţile.
Un scop adiţional este identificarea a celui mai bun mod de implementare 
a CIC, pregătirea APL 1 pentru CIC şi includerea acestor măsuri în Planul 
de Acţiuni.

Pregătirea: Pregătiţi materialele pentru lucrul în grup (flipchart-uri cu între-
bări, markere) 

Procedura:
•	 Împărţiţi grupul mare în grupuri omogene mai mici
•	 Participanţii au la dispoziţie circa 45 minute pentru a discuta următoa-

rele întrebări:
•	 Care sunt cele mai urgente capacităţi necesare pentru implementarea 

strategiei? Ce resurse sunt disponibile (financiare, de personal)?
 − Care capacităţi sunt necesare pentru a oferi servicii regionalizate? 

Ce resurse sunt disponibile? 
 − Ce se poate face pentru a creşte conştientizarea cu privire la CIC, 

tarife şi la calitatea apei? Este nevoie de sprijin?
 − Cum se poate asigura că APL 1 să implementeze strategia? Cum 

poate fi legată strategia cu niivelul regional şi/sau cel naţional, pre-
cum şi cu alte sectoare?

•	 Grupurile prezintă răspunsurile lor pe flipchart
•	 Rezultatele grupurilor sunt prezentate în sesiunea în plen (cca. 30 

min)

Valoarea adăugată a elaborării Planului de Acţiuni prin grupurile mici 
de lucru s-a dovedit foarte importantă pentru crearea sentimentului 
de ‘proprietate’ a participanţilor asupra implementării Planului de Ac-
ţiuni. Grupurile au fost alcătuite după cum urmează: 1. Societatea 

civilă; 2. APL 2; 3. APL 1 împreună cu întreprinderea Apă Canal.

Etapa 4-8: Prezentarea planului de M&E 

Durata: circa 10 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii să cunoască proiectul planului de M&E 
care include responsabilităţile, bugetul şi perioada.

Pregătirea: 
•	 Pregătiţi o prezentare scurtă despre planul de M&E care cuprinde: co-

lectarea şi analiza datelor, documentaţia de proiect şi feedbackul de la 
beneficiari şi parteneri

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 De ce este nevoie de M&E în cadrul SDSE?
•	 Cine este responsabil pentru M&E?

Etapa 4-9: Punct de vedere asupra paşilor finali în procesul de actuali-
zare a SDSE

Durata: circa 5 – 10 minute

Rezultatul preconizat: Participanţii sunt informaţi cu privire la calea de ur-
mat în viitor.

Pregătirea: 
•	 Puteţi pregăti o succesiune a evenimentelor următoare??
•	 Puteţi pregăti, de asemenea, un mic cadou pentru participanţii MR, de 

exemplu, un CD cu fotografii sau un certificat

Trebuie să se răspundă la următoarele întrebări:
•	 Cînd, se crede că strategia va fi aprobată de consiliul raional?
•	 Cînd va fi publicat sau prezentat publicului capitolul final al SDSE?

Se recomandă ca expertul(ţii) în planificare care a(u) lucrat asupra 
clusterizării şi care va(vor) elabora Planul de Acţiuni să se întîl-
nească cu preşedintele raionului în perioada între MR 3 şi MR 4, 
pentru a discuta despre sursele de finanţare şi pentru a se pregăti 
pentru decizia politică care va fi luată de către consiliul raional. 

Adiţional, este important angajamentul primarilor de a alinia strategiile lor lo-
cale cu SDSE şi, poate fi util, de a participa la reuniunea primarilor, pentru a 
obţine atît angajamentul lor politic, cît şi opinia lor “fără nici o obiecţie”.
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Pentru ca expertul (ţii) în planificare să înţeleagă nivelul de acceptare al CIC în 
clusterele prioritare, trebuie desfăşurat un eveniment suplimentar cu toţi primarii 
şi reprezentanţii administraţiilor APL 1. Acest eveniment trebuie să urmeze linia 
subiectelor MR 4:

•	 Informarea cu privire la situaţia AAC în raionul lor şi progresul în desfăşu-
rarea procesului de planificare 

•	 Prezentarea şi discutarea clusterelor şi a opţiunilor tehnice 
•	 Efectuarea unei evaluări privind capacităţile necesare care trebuie dezvol-

tate pentru a implementa CIC 

Pot fi identificate şi luate în considerare preocupările esenţiale şi posibilele ob-
stacole în continuarea procesului de planificare. 

Pe baza acestor informaţii ale părţilor interesate, experţii vor completa apoi Pla-
nul de Acţiuni. 

Pentru implementarea în viitor a regionalizării, sunt necesare înţe-
legerea şi angajamentul primarilor cu privire la CIC. Totuşi, acest 
eveniment nu este suficient pentru a pregăti localităţile pentru CIC. 
Trebuie organizate în mod simultan mai multe activităţi de creştere 
a conştientizării care să includă, de asemenea, şi participarea 

consiliului local.

4.14 Sugestii pentru facilitatorii Meselor 
Rotunde

Există un şir de indicii concrete care ajuta la desfăşurarea cu succes a Meselor 
Rotunde:
1. Asigurarea controlului asupra mesajului transmis: Asiguraţi comunica-

rea clară a obiectivelor şi limitelor actualizării SDSE , pentru a nu crea aştep-
tări greşite. Prioritizarea satelor este o chestiune delicată. Participanţii pot să 
creadă că la sfîrşitul prioritizărilor, unul din sate va fi „cîştigătorul” şi va primi 
fonduri. Pentru a nu provoca neînţelegeri, trebuie să se explice clar că: 
•	 Nu va exista un „sat cîştigător”. Scorul fiecărui sat va fi folosit pentru cal-

cularea scorurilor clusterelor.
•	 Clusterele cu scoruri mari nu vor primi fonduri în mod automat. Scorurile 

sunt utilizate pentru identificarea măsurilor care vor fi propuse pentru Pla-
nul de Acţiuni.

•	 De asemenea, controlul faptului dacă mesajul a fost înţeles corect, poate 
fi făcut şi în mod informal, de exemplu, în timpul pauzelor, prin conversaţii 
scurte cu participanţii. 

2. Consolidarea înţelegerii: Procesul de prioritizare este complex. Pentru a 
spori înţelegerea participanţilor, moderatorul trebuie să:
•	 Nu forţeze prea tare capacităţile de concentrare ale participanţilor. Pre-

zentările trebuie să fie scurte şi precise. Asiguraţi-vă că durata efectivă 
a lucrului (adică, timpul de lucru, cu excepţia pauzelor) la MR-e să nu 
depăşească patru ore.

•	 La sfîrşitul prezentărilor, să se producă sesiuni de întrebări şi răspunsuri, 
şi auditoriul trebuie întrebat frecvent dacă sunt întrebări, mai ales atunci 
cînd participanţii par frustraţi sau nedumeriţi.

•	 Să se utilizeze vizualizarea. Pe perete trebuie afişate postere cu informaţii 
importante (de exemplu, regulile de comunicare, obiectivele MR-e, priori-
tăţile). Aceasta îi ajută pe participanţi să absoarbă informaţia.

•	 În timpul lucrului în grup, să se ofere asistenţă, dacă este necesar.
•	 Să se explice în mod clar cum este legată fiecare activitate de produsul 

final al MR.
3. Legătura dintre Mesele Rotunde: Pentru a îmbunătăţi înţelegerea, este 

de asemenea util de a lega MR între ele. Există o serie de măsuri pe care 
le puteţi utiliza: 
•	 Documentaţi rezultatele lucrului în grupuri şi includeţi aceste materiale în 

mapele pentru participanţii următoarei MR. Faceţi referire la rezultatele 
MR precedente.

•	 Utilizaţi repetiţia. Ajută participanţilor să „digere” informaţia nouă.
•	 În timpul fiecărei MR, expuneţi tematica următoarei MR.

4. Ajutaţi participanţii să înţeleagă rolul lor: Participanţii au fost invitaţi la 
MR-e ca reprezentanţi ai grupurilor de interese. Este important să: 
•	 Menţionaţi cu tărie că, pentru a avea un set cuprinzător de priorităţi raiona-

le, este necesar să fie expus fiecare punct de vedere (perspectivă).
•	 Asiguraţi-vă că participanţii înţeleg importanţa şi responsabilitatea lor. Pre-

gătind şi anunţînd înmînarea unui certificat (simplu, pe o pagină) - care să 
ateste contribuţia continuă a participantului prezent la toate cele 4 MR - ar 
putea servi ca un stimulent şi ca un gest de respect faţă de nivelul lor înalt 
de angajament.

•	 Încurajaţi participanţii să acţioneze ca reprezentanţi ai grupului lor, nu ca 
persoane individuale, de exemplu, în lucrul în grup. 

Note PersoNale cu referire la faza strategică



5.1 Măsurile necesare pentru atingerea 
obiectivelor declarate 

Ce reprezintă măsurile necesare?
Măsurile necesare sunt derivate din obiectivele SMART pe termen mediu (a se 
vedea capitolul 4.1). Ele dau o orientare pentru operaţionalizare, adică, activi-
tăţile concrete, pe termen scurt să fie definite în Planul de Acţiuni (a se vedea 
Figura 4-1). Întrebarea de ghidare este: Ce fel de măsuri sunt necesare pentru 
a atinge obiectivele? 

Boxa 5‑1: Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru 
domeniul AAC

Obiectivele pe termen mediu şi măsurile necesare pot fi legate de:
•	 Managementul serviciilor AAC 
•	 Informarea şi conştientizarea 
•	 Îmbunătăţirea infrastructurii existente 
•	 Infrastructura nouă regionalizată

Cine identifică măsurile necesare?
Obiectivele pe termen mediu sunt derivate de către un expert în domeniu, pe 
baza setului de priorităţi raionale stabilite în conformitate cu regulile SMART. De 
exemplu:

Nivelul re-
zultatelor Prioritatea raională nr. X: A îmbunătăţi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nivelul pro-
duselor 

O-R-X.1: Procentajul _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ către anul ZZZZ.

O-X.2: Numărul de XYZ în clus-
terul XYZ către anul ZZZZ.

Obiectivele pe termen mediu sunt propuse, discutate şi convenite în timpul 
MR 4. Dacă este necesar, expertul le poate specifica in continuare, astfel încît 
obiectivele să respecte regulile SMART (a se vedea capitolul 4.1).Expertul, de 
asemenea, transpune obiectivele în măsuri necesare care servesc drept infor-
maţii pentru elaborarea Planului de Acţiuni. 

6.1 Elaborarea Planului de Acţiuni

Ce trebuie să cuprindă Planul de Acţiuni?
Planul de Acţiuni este o listă de activităţi necesare pentru atingerea fiecărui 
obiectiv pe termen mediu. Planul cuprinde în detaliu atît investiţiile prioritare, 
precum şi măsurile non-investiţionale care contribuie la realizarea priorităţilor 
convenite.

Pentru fiecare activitate, matricea Planului de Acţiuni în AAC ia în considerare 
responsabilităţile, cadrul de timp şi termenele de timp limită, costurile (in-
vestiţiile, măsurile operaţionale, măsurile non-investiţionale ), sursele de finan-
ţare şi modalităţile de finanţare, precum şi indicatorii de monitorizare şi 
evaluare (a se vedea Boxa de instrumente, capitolul 10.11).

Implementarea Planului de Acţiuni trebuie să fie evaluată anual şi se consideră 
că poate fi obiectul unor modificări. Acesta este motivul pentru care Planul de 
Acţiuni nu este o parte integrantă a strategiei, dar va fi inclus în Anexa SDSE. 

Boxa 6‑1: Tipuri de măsuri incluse în Planul de Acţiuni10

În Planul de Acţiuni, sunt descrise detaliat trei tipuri de măsuri: 
•	 Măsuri non-investiţionale, astfel ca pregătirile pentru aşa-numitele "in-

tervenţii rapide", şi investiţii mari, sau Dezvoltarea Capacităţii1 

•	 "intervenţii rapide”, în special cele necesare pentru modernizarea infras-
tructurii existente; 

•	 investiţii mari pentru clusterele prioritare 

Cum este elaborat Planul de Acţiuni?
Planul de Acţiuni este pregătit de un expert:

10 A se vedea exemple în Boxa de instrumente, capitolul 10.11
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•	 Întîlnindu-se cu conducerea raionului pentru: a) a clarifica clusterul pro-
pus şi opţiunile tehnice, b) a afla despre resursele disponibile (identificînd 
opţiunile locale şi naţionale de finanţare), şi c) a afla despre proiectele 
aferente

•	  Acordînd o atenţie deosebită proiectelor implementate de cooperare in-
tercomunitară (CIC)

Reperele Planului de Acţiuni sunt prezentate şi discutate la MR 4, şi la eveni-
mentul special organizat pentru toţi primarii (a se vedea capitolul 4.13), unde 
părţile interesate vor oferi informaţii cu privire la contribuţiile lor potenţiale şi la 
aşteptările pe care le au.

6.2 Elaborarea cadrului de monitorizare şi 
evaluare a implementării (M&E)

De ce este nevoie de cadrul de M&E?
După adoptarea de către consiliul raional a actualizării capitolului SDSE, este 
necesar să se monitorizeze cu regularitate implementarea cu succes şi la timp 
a Planului de Acţiuni, pentru a:

•	 asigura o implementare corectă a Planului de Acţiuni 
•	 identifica dificultăţile privind realizarea la timp şi în mod eficient a obiecti-

velor de implementare
•	 revizui activităţile planificate, a modifica planul de acţiuni şi, dacă este 

necesar, a actualiza strategia 
•	 verifica dacă rezultatele planificate sunt în continuare relevante pentru 

atingerea obiectivelor prevăzute de nivel naţional şi raional 
•	 prezenta rapoarte de progres departamentului responsabil pentru supra-

vegherea implementării planului 
•	 comunica în mod periodic publicului despre progresele înregistrate în atin-

gerea rezultatelor 

Ce se include în planul de M&E?
Planul de M&E descrie cum funcţionează sistemul de M&E, adică oferă infor-
maţii cu privire la activităţile care vor fi efectuate, inclusiv despre unitatea res-
ponsabilă, bugetul şi perioada de timp11. Planul de M&E conţine: colectarea şi 
analiza datelor, documentaţia de proiect şi feedback-ul cu beneficiarii şi parte-

11 A se vedea exemple în Boxa de instrumente, capitolul 10.12.3

nerii. Planul de M&E ar putea fi elaborat în consultare cu cele mai importante 
părţi interesate.

Cine stabileşte planul de M&E? 
Experţii în planificare definesc indicatorii SMART pentru implementarea Planului 
de acţiuni.

Pentru fiecare indicator inclus în planul de M&E, trebuie furnizate următoarele 
informaţii: 

•	 Definirea indicatorului 
•	 Valorile de referinţă, datele (termenele de timp) şi sursa(ele) de date 
•	 Metoda de colectare a datelor (de exemplu, sondaje ale gospodăriilor cas-

nice, registre ale raionului, registre naţionale, statistică) 
•	 Frecvenţa colectării datelor (de exemplu, lunar, trimestrial sau anual)
•	 Unitatea/persoana responsabilă pentru colectarea de date şi raportare

Cine este responsabil pentru M&E?
Secţia de Economie a raionului este responsabilă pentru monitorizare. Auto-
evaluarea depinde de nivelul de cunoştinţe în M&E la nivel de raion, precum şi 
de capacităţile existente în raion privind timpul, resursele umane şi resursele 
financiare. Costul şi activităţile de M&E trebuie să fie parte a planului bugetului 
şi a planului de lucru anual. Pentru o monitorizare continuă şi eficace a imple-
mentării de zi cu zi, este nevoie de un specialist cu cunoştinţe si experienţă 
tehnică necesară.

Părţile interesate-cheie pot, de asemenea, să se implice în monitorizarea 
implementării Planului de Acţiuni. De aceea, administraţia raionului trebuie să 
asigure acces la informaţiile relevante. Un raport anual trebuie să fie distribuit 
actorilor-cheie, cum ar fi consiliului raional, departamentelor relevante ale ad-
ministraţiei raionale, şi celor implicaţi în definirea priorităţilor raionale pentru in-
vestiţii în domeniul AAC în timpul meselor rotunde. Sunt recomandate, de ase-
menea, organizarea de reuniuni anuale în timpul cărora să se discute realizările 
obţinute.

6.3 Scrierea unui capitol SDSE
Până acum procesul de actualizare a SDSE a cerut contribuţia experţilor tehnici. 
Scrierea unui capitol din SDSE solicită implicarea unui expert în formularea stra-
tegiilor. Sarcina acestuia este de a transforma rezultatele actualizării (analiza 
situaţiei, obiectivele şi priorităţilor pe termen lung, mediu şi scurt) într-o strategie 
concisă şi focalizată. 
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Amintiţi-vă că SDSE raionale constituie din mai multe capitole. 
Iată de ce ţinţiţi un volum de 12 pagini pentru capitolul pe AAC.

Care sunt condiţiile obligatorii în scrierea unui capitol 
din SDSE
Persoana este sau trebuie să devină familiară cu aspectele tehnice, instituţio-
nale, financiare şi socio-economice ale strategiei. Ea trebuie să fie competentă 
pentru a izola subiectele complexe de esenţial. Sarcina trebuie externalizată de 
la agenţii de consultanţă, planificare. Experţii trebuie instruiţi de administraţia 
raională. 

6.4 Prezentarea rezultatelor

Care sunt obiectivele prezentării rezultatelor 
actualizării capitolului SDSE?

•	 Informarea părţilor interesate şi publicului larg cu privire la conţinutul capi-
tolului SDSE a raionului 

•	 Colectarea opiniilor cetăţenilor şi identificarea nivelului lor de sprijin pentru 
strategia şi obiectivele elaborate 

•	 Obţinerea feedback-ului privind modificările necesare la acţiunile propuse, 
astfel încît aceste acţiuni să fie acceptate de către public 

•	 Familiarizarea cetăţenilor cu scopul şi metodele de participare cetăţe-
nească

După cum s-a subliniat în Capitolul 3.3 al lucrării, transparenţa este o condiţie 
prealabilă pentru a crea sentimentul de ‘proprietate’ privind Strategia de Dezvol-
tare Socio-Economică şi pentru angajamentul populaţiei locale faţă de Strategia 
raionului. Pentru a îndeplini obiectivele declarate, este recomandată următoa-
rea succesiune a prezentării rezultatelor actualizării capitolului SDSE. Acestea 
pot fi efectuate în cooperare cu un ONG local care are implicare activă şi expe-
rienţă în motivarea unei participări largi a societăţii civile.
1. Prezentarea capitolului SDSE preşedintelui raionului 
2. Organizarea şi desfăşurarea audierilor publice 
3. Efectuarea adaptărilor la proiectul capitolului SDSE
4. Prezentarea proiectului final al capitolului SDSE în faţa consiliului raional

Prezentarea capitolului SDSE preşedintelui raionului 
Înainte de iniţierea audierilor publice, proiectul capitolului SDSE trebuie prezen-
tat preşedintelui raionului. Pentru aceasta, trebuie să fie pregătită o dispoziţie 
specială cu referire la organizarea audierilor publice, care va trebui să fie sem-
nată de preşedinte.

Audierile publice
Audierile publice (AP) ca un mijloc de consolidare a democraţiei sunt prevăzute 
în prevederile Constituţiei, precum şi în alte regulamente12. Procedurile audie-
rilor publice sunt reglementate prin prevederi legale. Cu toate acestea, ele de-
pind foarte mult de inspiraţia şi iniţiativa publicului larg, precum şi pe nivelul de 
profesionalism al funcţionarilor locali (primari, consilieri, specialişti). Din această 
cauză, facilitatorii trebuie să asigure o organizare şi coordonare atentă a acestui 
proces.

Etapa 1: Organizarea audierilor publice

 Durata: 1 lună

Rezultatele preconizate: 
•	 Activităţile de consultare publică, adică audierile publice, sunt pregătite 

de către facilitatori în comun cu administraţia raionului/secretarul con-
siliului raional. 

•	 Facilitatorii oferă asistenţă administraţiei raionului în dezvoltarea capa-
cităţilor de desfăşurare a consultărilor şi audierilor publice.

Responsabilităţile: 
Administraţia raională (Echipa locală): Logistica; Invitarea parti-
cipanţilor; Coordonarea cu primarii şi instituţiile publice a distribuirii 

materialelor informative.
ONG/ADR: Pregătirea atelierului de lucru şi prezentările pentru audierile pu-
blice; Desfăşurarea unui atelier de lucru pentru pregătirea consultărilor pu-
blice.
ADR: Coordonarea procesului; Logistica (inclusiv transportul); Elaborarea, ti-
părirea şi distribuirea rezumatului materialelor informative către participanţii AP.

12 Principiul de “consultare publică pe probleme locale de interes deosebit”, declarat în Arti-
colul 109 al Constituției Republicii Moldova, constituie baza pentru practica constituțională 
a audierilor publice. Autoritățile publice sunt obligate “să furnizeze cetăţenilor informații 
adecvate asupra treburilor publice” (Articolul 34 al Constituției şi Legea Nr. 239 din 
13.11.2008 privind transparența în procesul decizional). În plus, Articolul 58 al Constituției 
care cere cetățenilor să contribuie “la cheltuielile publice prin impozite”, de asemenea, pre-
vede dreptul acestora de a fi consultaţi privind utilizarea resurselor publice locale.
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Etapa 1: Organizarea audierilor publice

Activităţile:
1. Un atelier de lucru de o zi cu administraţia raionului / secretarul con-
siliului raional 
Scopul atelierului de lucru este aprofundarea înţelegerii administraţiei raionu-
lui şi a capacităţilor de organizare a consultărilor şi audierilor publice.
Rezultatul acestui atelier trebuie să fie un Plan de Acţiuni, care să conţină 
inclusiv responsabilităţile pentru fiecare activitate.
Metodele recomandate sunt prezentările, brainstorming-ul (asaltul de idei) şi 
lucrul în grupuri, asigurîndu-se suficient timp pentru ca participanţii să poată 
pune întrebări şi discuta îndoielile lor.
Va fi necesar următorul material:

•	 O prezentare privind audierile publice şi participarea cetăţenilor, care 
să includă: Cadrul legal; Responsabilităţile APL, Formele de consultare 
publică; Metode de asigurare a participării cetăţenilor; Definiţia, punc-
tele tari şi punctele slabe ale audierilor publice

•	 O prezentare asupra procesului şi rezultatelor actualizării SDSE
•	 Planul de moderare
•	 Proiectul structurii unui Plan de Acţiuni

2. Lucrul individual cu echipa de audiere publică privind Planul de Ac-
ţiuni pentru AP

•	 Crearea echipei organizaţionale pentru fiecare activitate 
•	 Căderea de comun acord privind lista persoanelor şi instituţiilor care 

urmează să fie invitate la audierile publice
Planul de Acţiuni trebuie să fie cît mai detaliat posibil. Un nivel ridicat de de-
taliere va oferi un nivel bun de organizare si o implicare a tuturor membrilor 
Echipei Locale.
Planul de Acţiuni pentru audierile publice trebuie să includă: 
a) pregătirea logisticii (camera, echipamentul de amplificare, echipamente 
multimedia, ecrane, etc), şi 
b) pregătirea şi distribuirea anunţului şi a materialelor informative pri-
vind audierile publice
c) elaborarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la pro-
iectul capitolului SDSE (sumarizînd punctele principale)

Etapa 1: Organizarea audierilor publice

După fiecare sesiune de audieri publice, se recomandă să se 
organizeze o rundă de feedback pentru a discuta toate provo-
cările şi pentru a face ajustări la Planul de Acţiuni!

3. Distribuirea materialului informativ
•	 Materialul menţionat mai sus constituie baza informativă a audierilor 

publice ulterioare. De aceea, se recomandă foarte mult distribuirea şi 
prezentarea acestui material publicului cu cel puţin două săptămîni îna-
inte de începerea audierilor. 

•	 Materialul trebuie să fie plasat pe web-site-urile consiliului raional şi al 
ADR-ului, afişat pe panourile de informaţii din toate municipalităţile/comu-
nele şi în toate instituţiile publice, precum şi publicat în mass-media locale.

•	 Este esenţial ca în diseminarea materialului să se implice în mod activ 
primarii.
Ei trebuie să fie informaţi în prealabil şi instruiţi cu multă atenţie.

Etapa a 2-a: Desfăşurarea audierilor publice

Durata: Cel puţin pe parcursul unei perioade de 15 zile după pre-
zentarea proiectului capitolului SDSE preşedintelui raionului.
Fiecare audiere publică durează aproximativ 2-3 ore.

Rezultatul preconizat: Consultarea publică se realizează, şi oferă un feed-
back informat cu privire la conţinutul capitolului SDSE.

Responsabilităţile:
Administraţia raională (Echipa locală): Logistica, Prezentarea 
procesului de actualizare a capitolului SDSE; Întocmirea procese-

lor verbale şi citirea propunerilor participanţilor privind adaptarea proiectului 
capitolului SDSE.
ONG/ADR: Moderarea audierilor publice (inclusiv, Regulile de notificare pen-
tru implementarea eficientă a AP; Prezentarea scopurilor şi obiectivelor AP, 
de exemplu, rolul audierilor publice pentru guvernarea democratică şi cadrul 
legal pentru consultarea publică); Colectarea propunerilor de adaptare a pro-
iectului capitolului SDSE.
ADR: Coordonarea procesului; Logistica; Întocmirea proceselor verbale; 
Evaluarea şedinţelor.

Activităţile: 
Audierile publice pot varia în ceea ce priveşte domeniul de aplicare şi nu-
mărul de participanţi la ele. Scopul este de a deţine cel puţin 3-5 şedinţe, 
atingînd un număr minim de 200-300 de cetăţeni. În acest fel, oamenii vor 
deveni din ce în ce mai familiarizaţi cu acest instrument de consultare publică 
şi vor participa tot mai activ.
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Etapa a 2-a: Desfăşurarea audierilor publice

Următoarele formate sunt recomandate nu ca alternative, ci ca audieri com-
plementare:

•	 Audiere publică şi şedinţă de informare pentru primari 
•	 Audieri publice pentru cetăţenii din sub-regiunile raionului (pot fi în con-

formitate cu clusterele identificate în cadrul raionului)
•	 Audieri publice la nivel raional (cu reprezentanţi ai administraţiei, servi-

ciilor descentralizate de stat, etc.)
•	 Audieri publice pot fi organizate, de asemenea, în colective de muncă, 

în alte instituţii publice, entităţi economice, etc.

Material/Costuri: 
•	 Prezentare Power Point privind capitolul SDSE şi procesul de actuali-

zare 
•	 Sumarul materialelor (Power Point) privind capitolul SDSE şi audierile 

publice, fiecare conţinînd cîte 1-2 pagini, multiplicate pentru a fi distri-
buite participanţilor la audierile publice (circa 400 exemplare)

•	 Chestionare de evaluare
•	 Notebook, hîrtie, pixuri
•	 Costuri de transport

Pentru succesul unei audieri publice, de cea mai mare importanţă sunt doi 
factori: 
1. Trebuie să persiste următorul mesaj: Audierile publice sunt o modalitate 

de guvernare democratică. Acestea permit promovarea de opinii, suges-
tii şi idei, care apoi sunt incluse în capitolul SDSE.

2. Pentru a asigura o deliberare temeinică şi prudentă, trebuie să fie 
evitate potenţialele schimburi emoţionale intense. Trebuie să ţinem 
cont de faptul că audierea publică nu este menită să prezinte o sesiune 
de întrebări şi răspunsuri directe şi imediate. În schimb, acest eveniment 
are drept scop exclusiv faptul ca administraţia locală să asculte cetăţenii. 
Pot apărea reacţii de conflict, şi cetăţeni mai energici sau chiar emoţionali 
s-ar putea să dorească să se exprime. În astfel de cazuri, administraţia 
locală trebuie să reflecteze asupra celor spuse în cadrul audierilor publice. 
Concluziile pot fi apoi prezentate în cadrul unei posibile şedinţe viitoare, 
deschisă cetăţenilor. De aceea, este foarte important de a avea un 
moderator extern, care să asigure imparţialitate şi creşterea încrederii 
participanţilor!

Efectuarea adaptărilor la proiectul capitolului SDSE
După desfăşurarea audierilor publice, trebuie să fie revăzut proiectul capitolu-
lui SDSE. Aceasta se efectuează de către o echipă de revizuire formată din 
experţii/autorii proiectului capitolului, administraţia raionului, ADR / şi ONG-uri 
locale. Sarcinile echipei sunt de a: 

•	 decide cu privire la relevanţa şi aplicabilitatea propunerilor primite în ca-
drul audierilor publice 

•	 modifica, ajusta şi completa proiectului strategiei pe baza acestor propu-
neri 

•	 elabora un document final care va fi prezentat spre aprobare la şedinţa 
consiliului raional

Prezentarea proiectului final al capitolului SDSE Con-
siliului raional
Acest ultim pas reprezintă mai mult decît prezentarea oficială a capitolului 
SDSE. Nu toţi membrii consiliului vor fi familiarizaţi cu capitolul SDSE. Pentru a 
asigura înţelegerea documentului, înainte de a-l vota, trebuie făcută o scurtă tre-
cere în revistă a procesului de actualizare şi a rezultatelor SDSE (de exemplu, 
cea pentru atelierul de lucru privind audierile publice).

Fiţi, de asemenea, conştienţi de dimensiunea politică a capitolului SDSE: Ma-
joritatea consiliilor raionale nu sunt familiarizate cu ideea şi detaliile cooperării 
intercomunitare (CIC) şi cu clusterele. O introducere prudentă în această temă 
ar putea facilita acceptarea şi sprijinul acestor idei.

Aprobarea documentului de către consiliul raional poate fi ultima 
etapă a actualizării capitolului SDSE. Însă, în acelaşi timp, este şi 
un început pentru activităţi similare de planificare participativă. Ca 
un stimulent pentru o participare viitoare, aveţi grijă ca toţi partici-
panţii Mesei Rotunde să primească cîte o copie a capitolului apro-

bat al SDSE ca un semn de apreciere pentru timpul, participarea şi sprijinul 
oferit procesului de actualizare.

Note PersoNale PriviND faza oPeraţioNală
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7.1  Scopul şi domeniul de aplicare
Obiectivul acestui capitol este de a ilustra etapele metodologice, explicate an-
terior, ale abordării participative a actualizării SDSE. Rezultatele prezentate aici 
trebuie să fie înţelese ca o completare a Descrierii Procesului şi pot fi considera-
te o dovadă a potenţialului de planificare participativă la nivel de raion, ceea ce 
a devenit evident în timpul implementării-pilot a acestei abordări.

7.2 Situaţia în domeniul aprovizionării cu 
apă şi canalizare

Tabelele de mai jos oferă o imagine de ansamblu privind starea actuală a acce-
sului la serviciile de AAC în localităţile din raioanele Cahul şi Rîşcani. În ambele 
raioane s-au folosit normele Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), 
pentru a indica nivelul de îndeplinire a acestor obiective de către raioane. Raio-
nul Cahul este un pic mai urbanizat, cu oraşul Cahul - unul din centrele sudice 
ale ţării. Avînd în vedere dimensiunile şi importanţa centrului urban Cahul, acce-
sul gospodăriilor casnice, atît la serviciile de aprovizionare centralizată cu apă 
potabilă, cît şi accesul la canalizare, este mai mare în comparaţie cu raionul 
Rîşcani. Probabil aceasta se explică şi prin motive istorice şi, de asemenea, prin 
faptul că oraşul Cahul este situat în apropierea rîului Prut. Trebuie de analizat 
atent numărul total de fîntîni comparativ cu numărul fîntînilor considerate func-
ţionale din punct de vedere tehnic. O evaluare generală a calităţii apei fîntînilor 
din raion rămîne încă a fi făcută, întrucît datele necesare pentru evaluarea cali-
tăţii apei au fost disponibile doar parţial. În general, în ceea ce priveşte accesul 
populaţiei la servicii, raionul Cahul este mult mai avansat decît raionul Rîşcani, 
dacă le comparăm din punct de vedere a normelor ODM13 (a se vedea Tabelul 
7-1 şi Tabelul 7- 2).

13 Tabelul prezent nu utilizează aceleaşi unităţi de măsură în ceea ce priveşte obiectivele ODM 
şi datele evaluate. Comparaţia, deci, trebuie să fie înţeleasă ca o ilustrare.

Tabelul 7‑1: Lista de fapte privind situaţia în AAC din raionul Cahul 

Populaţia totală 
Cahul: 124400 
(la 01. 01.10)

Urbană: 40700 Rurală: 83700

Acces la apă po-
tabilă

Cu acces la servicii centrali-
zate de apă 

Fără acces la servicii centra-
lizate de apă

Numărul de localităţi 
(din 53 evaluate) 31 22

Numărul de gospod. 
casnice (total & 

relativ)
20097 / 49.25% 20715 / 50.75%

 Dintre care, în ora-
şe, (total & relativ) 12528 / 91.97% 1095 / 8.03%

Dintre care - rurale 
(total & relativ) 7569 / 27.8%  19620 / 72.2%

Comparat cu norme-
le ODM Ţinta anului 2015: 65%; În prezent: 49.3%; Decalajul: 15.7%

Acces la canalizare Cu acces la colectarea/trata-
rea centralizată a apei uzate

Fără acces la colectarea/
tratarea centralizată a apei 

uzate 

Numărul de localităţi 
(din 53 evaluate) 5 50

Numărul de gospod. 
casnice (total & 

relativ)
12082 / 29.6% 28730 / 70.4%

Dintre care, în oraşe 
(total & relativ) 11795 / 86.6%  1828 / 13.4%

 Dintre care, rurale 
(total & relativ)  287 / 1.06%  26902 / 98.94%

Comparat cu norme-
le ODM Ţinta către anul 2015: 65%; În prezent: 29.6%; Decalajul: 35.4%

Aproviz. descen-
tralizată a apei 

Indicatori de calitate 
GOST pentru surse 

Cele 22 localităţi fără acces la servicii centralizate de aprovizio-
nare cu apă utilizează apă din 2136 fîntîni de mină şi din izvoare

Calitatea apei în 657 fîntîni, sau 30.7% din numărul fîntînilor, a 
fost testată şi comparată cu standardele GOST: 

45.8% ale 
surselor 

corespund 
în totalitate 

standardelor 
GOST

9.4% nu cores-
pund la 1 indi-

cator

35.3% nu cores-
pund la 2 indi-

catori 

9.4% nu 
corespund 

la 3 sau mai 
mulţi indi-

catori

77
EXEMPLE 
PRACTICE - 
REZULTATELE 
TESTELOR-
PILOT
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Cahul: 124400 
(la 01. 01.10)

Urbană: 40700 Rurală: 83700

Aproviz. centraliza-
tă a apei 

Indicatori de calitate 
GOST pentru surse 

În localităţile cu sistem centralizat de aprovizionare cu apă, au 
fost testate 997 surse, numărul total de fîntîni nu este disponibil
80.8% ale 
surselor 

corespund 
în totalitate 
normelor 

GOST

7.4% nu cores-
pund la 1 indi-

cator

1.9% nu cores-
pund la 2 indi-

catori

9.9% nu 
corespund 

la 3 sau mai 
mulţi indi-

catori 

Infrastructura, 
centralizată

21.8% ale reţelelor existente au depăşit media de viaţă utilă 
pentru categoria respectivă de infrastructură 

Infrastructura, 
descentralizată Fîntîni-tub funcţionale / non-funcţionale: 57/49

 (sursa: GIZ 2011)

Tabelul 7‑2: Lista de fapte privind situaţia în AAC din raionul Rîşcani

Populaţia totală 
Rîşcani: 70500 
(la 01.01.2010)

Urban: 18800 Rural: 51700 

Acces la apă po-
tabilă

Cu acces la servicii centrali-
zate de apă 

Fără acces la servicii centra-
lizate de apă 

Numărul de localităţi 
(din 55 evaluate) 23 32

Numărul de gospod. 
casnice (total & 

relativ)
9562 / 32.5% 19834 / 67.5%

Dintre care, în oraşe 
(total & relativ) 4527 / 70.5%  1895 / 29.5%

 Dintre care, rurale 
(total & relativ) 5035 / 21.9% 17939 / 78.1%

Comparat cu norme-
le ODM Ţinta anului 2015: 65%; În prezent: 32.5%; Decalaj: 32.5%

Acces la canalizare Cu acces la colectarea/trata-
rea centralizată a apei uzate 

Fără acces la colectarea/
tratarea centralizată a apei 

uzate 
Numărul de localităţi 

(din 55 evaluate) 4 51

Numărul de gospod. 
casnice (total & 

relativ)
2118 / 7.2% 27278 / 92.8%

Dintre care, în oraşe 
(total & relativ)  2109 / 32.8%  4313 / 67.2%

Dintre care, rurale 
(total & relativ)  9 / 0.04% 22965 / 99.96%

Comparat cu norme-
le ODM Ţinta 2015: 65%; În prezent: 7.2%; Decalajul: 57.8 %

Aproviz. descen-
tralizată cu apă

Indicatori de calitate 
GOST pentru surse 

Cele 29 localităţi fără acces la aprovizionare centralizată cu apă, 
utilizează apă din 2091 fîntîni de mină şi izvoare.

41% ale sur-
selor cores-

pund în totali-
tate normelor 

GOST 

22% nu co-
respund la 1 

indicator 

14% nu co-
respund la 2 

indicator 

23% nu co-
respund la 3 
sau mai mulţi 

indicatori

Aprovizion. centra-
lizată cu apă

Indicatori de calitate 
GOST pentru surse 

Pentru gospodăriile casnice cu sistem centralizat de aprovizio-
nare cu apă, au fost analizate 394 surse.

72.3% ale 
surselor co-
respund în 

totalitate nor-
melor GOST 

16.8% nu 
corespund la 1 

indicator 

0% nu cores-
pund la 2 indi-

catori

10.9% nu co-
respund la 3 
sau mai mulţi 

indicatori 

Gospodăriile fără acces la sistemul centralizat de apă, utilizează 
apa din 4933 fîntîni.

38% ale sur-
selor cores-

pund în totali-
tate normelor 

GOST 

25% nu co-
respund la 1 

indicator 

5% nu cores-
pund la 2 indi-

catori

32% nu co-
respund la 3 
sau mai mulţi 

indicatori 

Infrastructură, 
centralizată

28.3 % ale reţelelor existente au depăşit media de viaţă utilă 
pentru categoria respectivă de infrastructură 

Infrastructura, 
descentralizată Fîntîni-tub funcţionale / non-funcţionale: 17 / 23

(sursa: GIZ 2011)

7.3 Echipele raionale şi implicarea părţilor 
interesate

În faza de testare-pilot, facilitatorul ADR a efectuat managementul unei echipe 
mixte pe parcursul procesului documentului propunerii de proiect Acest lucru 
este indicat în tabelul de mai jos:

Tabelul 7 3: Componenţa echipelor-pilot raionale 

Componenţa echipei raionale Cahul Componenţa echipei raionale Rîşcani
1 facilitator ADR, Specialist în strategii şi 
planificare

1 facilitator ADR, Şeful Secţiei de planifica-
re strategică şi programare

1 vice-preşedinte 1 vice-preşedinte

1 specialist superior, Secţia economie 1 şef al Secţiei de resurse şi durabilitatea 
Investiţiilor 

2 studenţi asistenţi pentru logistică şi colec-
tarea de date

2 studenţi asistenţi pentru logistică şi colec-
tarea de date, 1 translator

Tabelul de mai jos prezintă componenţa participanţilor din trei sectoare ale celor 
două raioane. Selectarea componenţei în timpul implementării pilot a fost efec-
tuată de către administraţia şi preşedinţia raionului, cu sprijinul punctelor focale 
GIZ care sunt familiarizate cu contextul.
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Sectorul Cahul Rîşcani
Primăriile care reprezintă APL 1 6 6
Administraţia raională (APL 2) 

şi serviciile descentralizate ale statului
11 13

Societatea civilă, furnizorii de servicii şi sectorul privat 8 10
Total 25 29

O observaţie de ordin general pe care o putem face este că prezenţa partici-
panţilor la mesele rotunde a scăzut mereu, cu fiecare MR. În Rîşcani, din cele 
27 de persoane care au fost invitate şi au luat parte la MR1 (grupul de lucru 
de nivel raional), doar 8 persoane au fost prezente la toate MR-e. În ambele 
raioane, doar un reprezentant al sectorului de afaceri a fost prezent doar la MR 
1. La Cahul, doar 5 din cei 21 de participanţi, prezenţi la MR 1, au participat la 
toate MR-e. 

Pentru a nu împiedica înţelegerea comprehensivă a actualizării SDSE şi pro-
cesul de acceptare a rezultatelor, potrivirea datelor pentru organizarea Meselor 
Rotunde trebuie analizată cu atenţie, şi evenimentele trebuie anunţate din timp 
pentru a obţine feedback privind fezabilitatea acestor date.

7.4 Masa rotundă 1
Obiectivul “de start” principal a fost de a clarifica scopul dialogului Părţilor Inte-
resate, şi a face transparente şi clare rolurile şi interesele participanţilor la MR 
pentru colegii lor - părţile interesate, (a se vedea capitolul 4.6). Mai jos, sunt 
ilustrate două exemple cu privire la aşteptările în acest proces, şi contribuţiile 
potenţiale ale grupurilor respective. 

Tabelul 7‑5: Aşteptările şi contribuţiile grupurilor de părţi interesate 

Cahul, Grupul APL1 Rîşcani, Grupul ONG-urilor

A
şt

ep
tă

ri

•	 Identificarea şi prioritizarea nevoi-
lor locale 

•	 SDSE va reflecta situaţia reală şi 
va oferi soluţii concrete pentru atin-
gerea obiectivelor, prin folosirea re-
surselor locale şi regionale 

•	 Oportunităţile de atragere a inves-
tiţiilor 

•	 Va fi dezvoltată capacitatea de ma-
nagement a APL 

•	 Crearea structurilor de cooperare 
între ONG-uri şi APL 2 (şi, de ase-
menea, cooperarea cu alţi agenţi, 
de exemplu - cu Apă-Canal)

•	 Oportunităţi pentru proiectarea şi 
implementarea proiectelor pe baza 
studiilor de fezabilitate 

•	 Promovarea ONG-urilor, ca rezultat 
al implicării în proces 

•	 Asigurarea unor condiţii de viaţă 
mai bune pentru populaţie 

Cahul, Grupul APL1 Rîşcani, Grupul ONG-urilor

C
on

tr
ib

uţ
ii

•	 Contribuirea la oferirea informaţiei 
cu privire la localităţi

•	 Contribuirea la crearea unui mediu 
adecvat de lucru pentru procesul 
de mese rotunde

•	 Implicarea actorilor locali în proce-
sul de actualizare a strategiei loca-
le de dezvoltare socio-economică 

•	 Campania de creştere a conştien-
tizării, informînd populaţia despre 
SDSE în ceea ce priveşte aprovizi-
onarea cu apă şi canalizare 

•	 Diseminarea de informaţii privind 
procesul de actualizare 

•	 Mobilizarea comunităţii 
•	 Colaborarea cu APL şi mass-media 
•	 Asigurarea transparenţei activităţii 
•	 Evaluarea activităţii şi a impactului 

creat 

Figura 7‑1: Prezentarea lucrului în grup la Masa Rotundă 1 în raionul Cahul 
(Etapele 1-4)
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Priorităţile elaborate de către părţile interesate din raion, încă neponderate şi ne-
verificate, privind disponibilitatea datelor ce ţin de indicatori, au fost următoarele:

Tabelul 7‑6: Priorităţile neponderate grupate în clustere, din cele două raioane

Cahul Rîşcani
A acoperi necesităţile a cît mai mulţi oa-

meni posibil A sprijini dezvoltarea economică

A îmbunătăţi furnizarea serviciilor existente A extinde infrastructura existentă 
A îmbunătăţi accesul la serviciile AAC 

pentru instituţiile publice (în special, pentru 
centrele de sănătate) 

A utiliza contribuţiile locale

A sprijini dezvoltarea economică A îmbunătăţi furnizarea serviciilor exis-
tente 

A utiliza contribuţiile locale A îmbunătăţi condiţiile de trai în localităţile 
defavorizate 

– A îmbunătăţi accesul la servicii de AAC 
pentru instituţiile publice 

După identificarea priorităţilor care potenţial ar putea să fie utilizate pentru prio-
ritizarea localităţilor, un expert în domeniu a asistat echipa de facilitare în formu-
larea criteriilor şi indicatorilor, pentru a face priorităţile tangibile şi comparabile. 
Aceste criterii şi indicatorii lor respectivi pot fi găsiţi în (a se vedea Anexa II). 
Pentru fiecare localitate au fost colectate date suplimentare, neevaluate în tim-
pul colectării datelor privind AAC, pe baza datelor înregistrate la Secţia Econo-
mie a raionului, şi prin realizarea de interviuri telefonice.

Figura 7‑2: Masa rotundă în raionul Cahul

7.6 Masa Rotundă 3
Pe parcursul Mesei Rotunde 3, participanţii au ponderat priorităţile propuse de 
ei în timpul MR 2.

Tabelul 7 7: Ponderarea şi selectarea priorităţilor în cele două raioane

Pr
io

rit
ăţ

ile
 n

aţ
io

na
le

66
 %

Priorităţi Ponde-
rea

Reducerea morbidităţii legate de apă 0.25

Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de aprovi-
zionare cu apă prin conducte 0.15

Asigurarea neîntreruptă a furnizării apei către populaţie (24 de 
ore) 0.15

Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii de cana-
lizare îmbunătăţită 0.15

Stoparea deteriorării infrastructurii existente 0.15

Îmbunătăţirea accesului la servicii îmbunătăţite de aprovizionare 
cu apă şi de canalizare pentru copiii din instituţiile preşcolare 0.15

Suma ponderilor priorităţilor naţionale 100%

Pr
io

rit
ăţ

ile
 ra

io
na

le
33

 %

Cahul Rîşcani

Priorităţile finale, se-
lectate 

Pon-
derea 

relativă
Priorităţile finale, se-

lectate 
Pon-
derea 

relativă

A sprijini dezvoltarea 
economică 0.40 A îmbunătăţi furnizarea 

serviciilor existente 0.29

A acoperi necesităţile a 
cît mai multe persoane 0.32

A îmbunătăţi condiţiile de 
trai în localităţile defavo-

rizate 
0.28

A îmbunătăţi accesul la 
servicii de AAC pentru 
instituţiile publice (să-

nătate)

0.28
A îmbunătăţi accesul la 
servicii de AAC pentru 

instituţiile publice 
0.22

– – A extinde infrastructura 
existentă a AAC 0.21

Suma ponderilor priori-
tăţilor din Cahul 

 100%
Suma ponderilor priorită-

ţilor din Rîşcani 100%

Priorităţile finale selectate, rezultînd din ponderile stabilite ale priorităţilor, ilus-
trează clar cît de diferite pot fi rezultatele definirii participative a priorităţilor în 
diferite raioane. La Cahul, precum şi la Rîşcani, participanţii au votat pentru a se 
da o atenţie specială accesului instituţiilor publice la serviciile de ACC. La Cahul, 
celelalte două priorităţi rămase, au o nuanţă de durabilitate economică: Sprijinul 
pentru dezvoltarea economică şi acoperirea necesităţilor a cît mai multe persoa-
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nomică şi un potenţial mai mare. Acest lucru este de asemenea valabil şi pentru 
cea mai mare prioritate din Rîşcani (îmbunătăţirea furnizării serviciilor existente 
implică prioritizarea acelor localităţi care sunt de obicei de dimensiuni mai mari), 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai în localităţile defavorizate şi extinderea infras-
tructurii au o nuanţă de bunăstare şi de depăşire a disparităţilor.

7.7 Rezultatele procesului de clusterizare şi 
de prioritizare

7.7.1 Rezultatele pentru raionul Cahul
În raionul Cahul, există două scenarii diferite de determinare a clusterelor. În 
contrast cu scenariul A, scenariul B împarte partea de nord-vest a raionului în 
două clustere, în loc de unul. Totuşi, experţii au analizat că scenariul A prezintă 
un grad crescut de cost-eficienţă. 

Figura 7‑3: Scenariile A şi B pentru clusterele din raionul Cahul 

 

 (sursa: GIZ 2012)

Clusterizarea oferă soluţii tehnice şi geografice pentru furnizarea de apă în ra-
ion. Următorul pas determină faptul în care cluster trebuie realizat studiul de 
fezabilitate. După prioritizarea/clasificarea localităţiloer, urmează prioritizarea 
clusterelor care arată cărui anume cluster i se acordă prioritate, adică, unde 

anume nevoia de servicii AAC este mai mare. Tabelul 7-8 prezintă prioritizarea 
localităţilor. Pe baza acestei liste, a fost elaborată o listă prioritizată a clusterelor 
(a se vedea Tabelul 7-9).

Tabelul 7‑8: Prioritizarea localităţilor din raionul Cahul 

Nr. Localitatea Populaţia Puncte
1 Moscovei 3434 5.44 
2 Borceag 1600 4.32 
3 Lebedenco 723 4.04 
4 Alexandru Ioan Cuza 2624 3.97 
5 Baurci Moldoveni 2205 3.81 
6 Manta+Pascani 3000 3.79 
7 Brînza 2660 3.71 
8 Bucuria 822 3.47 
9 Andrusul de Jos 2287 3.44 

10 Pelinei 1738 3.40 

(sursa: GIZ 2012) 

Tabelul 7‑9: Prioritizarea clusterelor din raionul Cahul 

Nr. Clusterul 
Suma punctelor 
tuturor localităţi-

lor din cluster 
Populaţia 

Suma de punc-
te per 1000 de 

locuitori 
1 clusterul 4 (verde) 9.01 3207 2.808 
2 clusterul 6 (roşu) 62.81 25010 2.511 

3 clusterul 3 (bleu 
deschis) 9.28 4682 1.981 

4 clusterul 1 (bleu) 50.21 29467 1.704 
5 clusterul 2 (oranj) 40.93 24785 1.651 
6 clusterul 5 (violet) 16.89 25555 0.661 

(sursa: GIZ 2012)

Conform acestei prioritizări, cea mai mare prioritate este acordată clusterului 4. 
Astfel, proiectele investiţionale în infrastructura AAC, trebuie mai întîi să ajungă 
în clusterul 4. 

7.7.2 Rezultatele pentru raionul Rîşcani 
Pentru raionul Rîşcani, există trei scenarii diferite de posibile clustere. În sce-
nariul A, clusterul acoperă întregul raion. Pentru furnizarea de apă în cadrul 
acestui cluster, există două opţiuni diferite: poate fi utilizată apa din rîul Prut, sau 
din rîul Nistru, prin intermediul conductei planificate Soroca-Bălţi. În scenariul 
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N B, 4 sate din sud-vestul raionului creează un cluster separat, deoarece aceste 

sate au o calitate bună a apelor subterane şi ar putea să se asigure din sursa 
lor proprie de apă. Scenariul C împarte raionul în două clustere: partea de est 
utilizează apă din rîul Nistru şi partea de vest - din rîul Prut. Cu toate acestea, 
experţii au analizat şi au decis că această opţiune nu este cost-eficientă.

Figura 7‑4: Scenariile A, B şi C pentru clusterele din raionul Rîşcani

  

 (sursa: GIZ 2012)

Iniţial, opţiunea cea mai probabilă pentru raionul Rîşcani grupa întregul raion 
într-un singur cluster. În cadrul unei întrevederi a expertului în planificare cu 
preşedintele raionului, în perioada dintre MR 4 şi MR 5, totuşi, s-a convenit a 
se concentra pe două clustere, şi nu pe unul singur. Această decizie a fost mo-
tivată de caute politice, şi anume, de viitorul neclar şi cadrul de timp nesigur al 
proiectului Soroca-Bălţi. Această decizie este sprijinită şi de Interesele practice: 
clusterul nou în jurul satului Costeşti corespunde localităţilor clasificate/ponde-
rate cel mai înalt, astfel că investiţiile rapide vor fi concentrate în această zonă.

7.8 Mesele Rotunde 4 şi 5
În cadrul experienţei pilot, după MR 3 au avut loc încă două MR-e: MR 4 şi MR 5. 
Totuşi, această Descriere a Procesului recomandă să se organizeze doar patru 
evenimente de acest fel, în scopul de creşterii eficienţei şi eficacităţii procesului 
de actualizare a SDSE. S-a constatat că, cinci MR-e utilizate ca instrument, au 
condus la un grad destul de înalt de presiune şi o la o anumită oboseală a partici-
panţilor (de exemplu, prezenţa în scădere a participanţilor, în special a societăţii 
civile) şi a echipei de facilitare (aceasta fiind supraîncărcată cu sarcini de muncă). 
În ambele raioane, au fost organizate evenimente de informare, la care s-au 
prezentat şi discutat rezultatele procesului de clusterizare şi de prioritizare. .

Masa Rotundă 5 a fost organizată pentru a:
•	 propune, discuta si conveni asupra obiectivelor pe termen lung şi pe ter-

men mediu ale capitolului SDSE 
•	 prezenta Planul de Acţiuni al SDSE şi a primi informaţii privind măsurile 

care sunt considerate ca cele mai urgente şi a elabora un Plan de Acţiuni 
în comun

•	 primi feedback cu privire la nivelul necesar de Dezvoltare a Capacităţii 
care trebuie asigurat 

Ca rezultat, grupurile de lucru au oferit contribuţia lor pentru Planul de Acţiuni (a 
se vedea capitolul 4.13, etapa 4-7) care urmează să fie ataşat la SDSE. Mai jos 
urmează un exemplu al lucrului în grupuri: grupul APL 1 – Apă-Canal (Cahul); şi 
grupul APL 2 (Rîşcani):

Tabelul 7‑10: Rezultatele lucrului în grupuri asupra Planului de Acţiuni, MR 5

Cahul, Grupul APL 1 & Apă-Canal Rîşcani, Grupul APL 2

A
ct

iv
ita

te
a

1. Crearea unui operator regional
2. Iniţierea obţinerii propunerilor de 

îmbunătăţire a cadrului legal privind 
serviciul de aprovizionare cu apă 
(taxe, active, cadrul instituţional)

3. Crearea de asociaţii intercomunitare, 
pe baza clusterelor propuse (pentru 
monitorizarea serviciului)

4. Instruire privind sectorul AAC a spe-
cialiştilor furnizorului de servicii şi, de 
asemenea, a reprezentanţilor APL

5. Sensibilizarea populaţiei (în utiliza-
rea apei, taxe, etc.) şi instruirea mo-
deratorilor 

6. Dezvoltarea de strategii locale a 
AAC, corelate cu strategia raională 
AAC 

7. Dezvoltarea unui instrument de co-
lectare a contribuţiilor locale (de la 
cetăţeni, din buget)

8. Prioritizarea necesităţilor de investiţii 
locale 

1. Instruirea reprezentanţilor APL privind 
cooperarea intercomunitară, identifica-
rea de resurse, schimbul de experienţă 

2. Sporirea capacităţii în planificarea bu-
getară pentru susţinerea proiectelor de 
investiţii 

3. Consolidarea capacităţii de elaborare 
a propunerilor de proiecte şi de gestio-
nare a proiectelor 

4. Conectarea serviciului de evacuare a 
apelor uzate, pentru a reduce poluarea 
apelor subterane 

5. Monitorizarea implementării SDSE - 
dezvoltarea capacităţilor de monitori-
zare 

6. Asigurarea transparenţei în utilizarea 
fondurilor publice, inclusiv pentru apă 
şi canalizare – instruirea specialiştilor, 
dezvoltarea activităţilor de PR 

7. Motivarea APL 1 de a iniţia cooperarea 
intercomunitară 

8. Pachete de documentare: studii de fe-
zabilitate, proiecte de execuţie . 
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N Cahul, Grupul APL 1 & Apă-Canal Rîşcani, Grupul APL 2

Te
rm

en
ul

 li
m

ită
1. 2013
2. 2012
3. 2012 – 2013
4. anual
5. anual
6. fiecare 5 ani
7. 2012
8. anual

1. 2012 – 2013
2. 2012 – 2017
3. permanent
4. 2012 – 2013
5. permanent
6. trimestrial, sfîrşitul implementării
7. 2012 – 2013
8. 2012 – 2013

R
es

po
ns

ab
ili

ta
te

a

1. APL
2. APL
3. APL
4. Apă-Canal
5. APL, Apă-Canal
6. APL
7. APL
8. APL

1. Secţia APL
2. Secţia Finanţe
3. Secţia de Resurse şi durabilitatea In-

vestiţiilor 
4. Secţia de Construcţii
5. Secţia Economie 
6. APL, Secţia Finanţe
7. Secretariatul Preşedintelui
8. Secţia Construcţii

7.9 Audierile şi consultările publice
Pe baza constatărilor făcute în cadrul procesului Meselor Rotunde, doi experţi 
au elaborat capitolul AAC al SDSE. Acest proiect de document a fost elaborat în 
colaborare cu administraţiile publice locale din Cahul şi Rîşcani. 

Ulterior, conform cu principiile transparenţei şi participării societăţii civile, pre-
cum şi în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, au fost 
organizate şi desfăşurate audieri publice.

Pentru această sarcină au fost contractate două ONG-uri locale experimentate 
în participarea societăţii civile în procesul decizional. În ambele raioane, ONG-
urile au desfăşurat un atelier14 de lucru de pregătire pentru echipa locală către 
audierile publice şi au facilitat elaborarea unui Plan de Acţiuni asupra activităţilor 
de audiere publică.

La Cahul au fost organizate două sesiuni de audieri publice, cu un total de 
135 de participanţi (inclusiv, 33 femei). Prima sesiune a fost adresată primarilor, 
reprezentanţilor consiliului raional, şefilor de servicii descentralizate şi reprezen-
tanţilor mediului de afaceri. La cea de-a doua sesiune au participat reprezen-
tanţi ai societăţii civile, mediului academic şi instituţiilor de învăţămînt din terito-
riu. În mod deosebit, reprezentanţii grupului academic au contribuit cu sugestii 

14 Conţinutul acestor ateliere de lucru a cuprins şi cadrul legal al audierilor publice, formele de 
consultare publică, metodele de asigurare a participării cetăţenilor, punctele tari şi punctele 
slabe ale audierilor publice.

valoroase privind forma şi conţinutul capitolului SDSE. Totuşi, ei de asemenea 
au criticat faptul că nu au fost implicaţi în procesul de actualizare.

La Rîşcani au fost organizate cinci sesiuni reunind 173 de participanţi (inclusiv, 
65 femei). De la participanţi au fost colectate mai mult de 45 de propuneri. Au 
participat reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti de la Centrul de Sănătate 
Publică, Agenţia Ecologică, Departamentul de Economie, precum şi reprezen-
tanţi ai întreprinderilor „Apă-Canal” Rîşcani şi Costeşti. 

În ambele raioane principalele puncte de discuţie au fost:
•	 Transparenţa gestionării serviciilor AAC 
•	 Designul instituţional de prestare a serviciilor publice şi a serviciilor de 

plată pentru consumatori 
•	 Necesitatea unei viziuni integrate asupra serviciilor de alimentare cu apă 

şi de canalizare
•	 Apelul de a creşte conştientizarea în rîndul populaţiei. Sugestiile făcute au 

inclus propuneri de a plasa un panou cu informaţii privind calitatea apei în 
fiecare sat şi informarea oamenilor despre importanţa construcţiei siste-
mului de canalizare în localitate.
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Descrierea procesului a fost elaborată în scopul oferirii unei orientări pentru ac-
tualizarea de viitor a capitolului SDSE. Ea se bazează pe două experienţe-pilot 
de planificare raională participativă. Informaţiile de fond oferite intenţionează să 
motiveze reflecţii din partea facilitatorilor care se angajează să ajusteze şi să 
adapteze abordarea utilizată. De-a lungul timpului, ei vor cîştiga tot mai multă 
experienţă şi vor apare tot mai multe idei privind cele mai bune practici de reali-
zare a principiilor de participare, transparenţă şi coerenţă. 

Monitorizarea continuă trebuie să pună bazele pentru împărtăşirea lecţiilor în-
văţate şi sporirea învăţării organizaţionale în rîndul tuturor ADR-urilor implicate. 
După mai multe executări - şi înainte de a lucra în baza unui manual prescur-
tat – trebuie să fie efectuată o evaluare în profunzime a nevoilor procesului de 
actualizare a SDSE.

În această situaţie, unele teme merită o atenţie specială:
•	 Trebuie să fie testate legitimarea democratică (reprezentarea voinţei tu-

turor cetăţenilor) a procesului de Mesei Rotunde, precum şi faptul pe cît 
de rezonabil este acest proces pentru societatea civilă. În acest context, 
exemplele sau interviurile Focus Grup vor oferi un nivel important de în-
ţelegere. 

•	 După ce au lucrat asupra analizei situaţiei, părţile interesate trebuie să 
aibă şansa de a opta pentru a NU adăuga priorităţile specifice raionale. 
Totuşi, această decizie trebuie să fie monitorizată cu atenţie şi trebuie să 
depindă doar de evaluarea efectuată de ei a necesităţilor raionului.

•	 Ponderea relativă a priorităţilor naţionale şi celor raionale poate fi reexa-
minată. Această pondere trebuie să fie discutată într-un dialog deschis şi 
transparent între nivelul naţional şi APL 2. 

•	 Cum poate fi ajustată planificarea raională participativă, pentru a satisface 
necesităţile planificării regionale?

•	 Trebuie să fie abordată întrebarea: în ce măsură populaţia poate să aco-
pere costuri mai înalte pentru serviciile primite. Acest lucru este strîns le-
gat de necesitatea de creştere a conştientizării populaţiei asupra costurilor 
serviciilor publice, precum şi asupra riscurilor de sănătate pe care le pre-
zintă serviciile publice de proastă calitate.

Care sunt provocările de viitor? În scopul înlăturării unor blocaje în actualiza-
rea capitolelor ACC ale SDSE, se recomandă:

•	 Consolidarea resurselor umane ale ADR-urilor. Pentru a putea utiliza po-
tenţialul personalului, este necesară organizarea instruirii pentru facilita-
rea planificării. Aceasta va asigura o consultanţă adecvată ]n domeniul 
îmbunătăţirii planificării raionale participative. În multe cazuri, APL 1 şi 2 
vor depinde de orientările oferite de un facilitator experimentat - în special, 
în ceea ce priveşte cererile de finanţare şi follow-up-ul (continuarea) cu 
referire la monitorizarea şi evaluarea implementării capitolului SDSE. 

•	 Creşterea finanţării pentru activităţile ADR-urilor. a) Mărirea numărului de 
membri ai personalului, b) oferirea posibilităţilor de a pleca la evenimente, 
şi furnizarea localurilor pentru schimburi de experienţă (ateliere de lucru, 
şedinţe ale primăriei, etc). Un impact pozitiv va deriva din vizitele reciproce 
la Mesele Rotunde efectuate de facilitatorii din diferite regiuni. Acestea pot 
da impulsuri noi (de exemplu, pentru moderare) şi pot încuraja schimbul 
de experienţă şi a bunelor practici. 

•	 Asigurarea de sprijin ADR-urilor de către ministerele sectoriale. Acest lu-
cru se referă la accesul la informaţiile de evaluare a ministerelor obţinute 
în cadrul activităţilor proprii de monitorizare. 

•	 Instruirea unui număr mai mare de experţi tehnici din sectorul AAC, şi 
de experţi în planificare strategică la nivel de APL 2. Cursuri de instruire/
formare corespunzătoare trebuie să fie concepute şi introduse în curricula 
universitară. De asemenea, trebuie urmărit scopul elaborării unui regula-
ment guvernamental de creare a unei diviziuni de planificare strategică în 
cadrul APL.

Avînd în vedere aceste aspecte, Descrierea Procesului constituie un pas im-
portant în modernizarea serviciilor publice. Cu un efort comun al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerului Mediului, şi al Agenţiilor de 
Dezvoltare Regională, se vor obţine rezultate de succes în elaborarea politici-
lor, în utilizarea eficientă a resurselor administrative şi în satisfacerea nevoilor 
populaţiei din Moldova.

88 DESCRIEREA 
PROCESULUI ŞI 
NU DOAR ATÎT
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10.1 Tehnici de lucru în echipă pentru facilitatori

Care este scopul?
•	 Folosiţi timpul eficient, concentraţi-vă asupra scopului ales, obţineţi rezul-

tate bune 
•	 Gestionarea sistematică a sarcinilor complexe 
•	 Implicarea activă şi o dedicare completă a tuturor membrilor echipei, inde-

pendent de ierarhie 
•	 Aprecierea experienţei personale, reducerea fricţiunilor între membrii 

echipei şi creşterea satisfacţiei personale în muncă 

10.1.1 Planificarea prin eforturi comune 
Pentru o muncă în echipă care să fie competentă şi la un nivel satisfăcător, este 
esenţială divizarea clară a sarcinilor de muncă. Rolurile şi responsabilităţile tre-
buie să fie definite şi convenite de la bun început. Un prim pas al lucrului în echi-
pă trebuie să fie stabilirea unui plan de lucru care să conţină: activităţi şi etape, 
persoanele responsabile pentru organizarea lor, orarul activităţilor şi costurile.

Tabelul 10‑1: Plan de lucru exemplu

Activitatea Responsabili-
tatea Timpul Costuri Remarci

Şedinţele echipei pot fi mai eficiente dacă se desemnează o persoană respon-
sabilă pentru moderare (pe principiul alternanţei). Moderatorul trebuie să co-
lecteze temele care urmează a fi discutate şi să propună o agendă pregătită în 
prealabil. Aceasta permite planificarea unei perioade maximale pentru discuţia 
fiecărui subiect şi permite membrilor echipei să se pregătească pentru şedinţă 

în mod adecvat. Moderatorul este de asemenea responsabil pentru structurarea 
bună a şedinţei. Sarcina lui/ei este să:

•	 Recapituleze punctele esenţiale 
•	 Faciliteze deciziile echipei sau să sugereze o reuniune adăugătoare - mai 

ales atunci cînd discuţiile şi clarificările devin prea extensive sau depăşesc 
cadrul de timp 

•	 Rezultatele şi acordurile obţinute trebuie să fie documentate (de exemplu, 
într-un proces verbal)

Un instrument indispensabil pentru munca în echipă este vizualizarea. Conţi-
nutul prinde mai multă vviaţă prin utilizarea vizualizării, şi trebuie să fie utilizată 
pentru: colectarea, structurarea, prezentarea, documentarea şi memorizarea 
mai eficientă a ideilor şi a deciziilor luate (pentru mai multe detalii a se vedea 
capitolul 10.7).

Flipchart-urile şi pinboard-urile (panourile cu pioneze) sunt dispo-
zitive excelente de vizualizare. Aţi putea, de asemenea, folosi car-
duri de diferite forme şi culori care permit utilizarea unui sistem 
flexibil de rearanjare a ideilor.

10.1.2 Feedback-ul obţinut de la echipă
Colectarea periodică a feedback-ului echipei este decisiv pentru o cooperare 
constructivă. Planificarea activităţilor ajută faptului ca toţi membrii echipei „să 
fie în aceeaşi barcă” şi să discute aceleaşi informaţii. La monitorizarea şi eva-
luarea activităţilor, trebuie să aibă loc sesiuni de feedback pentru a reflecta şi 
reevalua îndeplinirea scopului urmărit. De aceea, feedback-ul echipei este o 
precondiţie pentru procesul de învăţare în cadrul echipei. Aceasta nu doar 
asigură potenţialul ca munca în echipă să fie mai productivă şi mai armonioasă, 
dar este de asemenea foarte valoroasă şi pentru dezvoltarea personală. Princi-
palele întrebări aici pot fi: „Ce a fost realizat în perioada de după ultima şedinţă 
şi ce încă rămîne de făcut? Cum ne simţim cu sarcinile noastre şi cu stilul de 
lucru în echipa noastră?”

Boxa 10‑1: Linii de ghidare pentru acordarea şi primirea de feedback 

Discutaţi despre situaţii concrete şi oferiţi feedback cît mai curînd posibil 
 − Folosiţi un limbaj descriptiv, oferiţi feedback constructiv, evitaţi jude-

cata morală, fiţi sinceri şi exprimaţi clar punctul dumneavoastră de 
vedere (“eu” - declaraţii)

 − Cel care primeşte feedback-ul, nu trebuie să se apere sau să pledeze, 
dar trebuie să asculte, să întrebe şi să clarifice 

 − Cu cît mai mult practici această metodă, cu atît te obişnuieşti mai mult

10 BOXA DE 
INSTRUMENTE 
PENTRU 
PRACTICIENI
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Figura 10‑1: Lucru în echipă

10.2 Monitorizarea şi evaluarea abordării
Aici, Monitorizarea şi Evaluarea (M&E) se referă la metoda de actualizare a 
capitolului SDSE ca un tot întreg, a nu se confunda cu M&E activităţilor definite 
în Planul de Acţiuni al SDSE. Pentru M&E a Planului de Acţiuni, a se vedea 
capitolul 6.2. 

Scopul, etapele şi unele instrumente de monitorizare şi evaluare sunt descrise 
în partea principală a Descrierii Procesului, capitolul 3.2. Aici puteţi găsi unele 
propuneri pentru Criteriile de monitorizare, precum şi exemple de fişe informa-
tive şi fişe de evaluare.

Tabelul 10‑2: Criteriile şi indicatorii posibili de monitorizare

Criteriu Subcriteriu Indicator

Acceptarea re-
zultatelor

Părţile interesate acceptă rezultatele
Actorii şi donatorii de nivel naţional ac-
ceptă rezultatele

Implicarea tutu-
ror părţilor inte-
resate

Implicarea popula-
ţiei locale

Numărul de femei / bărbaţi / tineri / alte 
grupuri sociale şi grupuri social vulne-
rabile implicate în discuţii în focus gru-
puri la nivel de sat

Implicarea părţilor 
interesate relevan-
te în discuţiile Me-
sei Rotunde

Toate părţile interesate au fost invitate
Prezenţa la şedinţe de 80%

Un nivel echilibrat de participare 

Comunicare cla-
ră a obiectivelor

Opinia părţilor inte-
resate

Părţile interesate au o înţelegere co-
mună a scopului procesului 

Transparenţă

Documentarea
Toate MR şi deciziile au fost documen-
tate în mod corespunzător şi sunt ac-
cesibile

Opinia părţilor inte-
resate neimplicate

Părţile interesate care nu au fost impli-
cate în proces evaluează procesul ca 
unul transparent.

Interesul public Articole în ziare, publicaţii pe web-site 
(al ADR-ului, al raionului)

Cooperare

Activitatea de facilitare a echipei se 
desfăşoară fără probleme 

Există o cultură bună a dezbaterilor la 
MR 

Replicabilitate
Moderarea resur-
selor 

Nivelul necesar de resurse financiare 
şi umane 

Durata de pregătire (ore)

Facilitare uşoară 

Simplitate Durata procesului (zile) 

Îmbunătăţirea abordării utilizate în procesul de lucru nu trebuie să 
fie lăsată la întîmplare. Se recomandă să fie numit un membru al 
echipei responsabil pentru organizarea de monitorizare şi evalua-
re a procesului de actualizare a capitolului SDSE.
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tualizare a SDSE

1. Fişa informativă asupra XXX (vă rugăm să inseraţi 
activitatea realizată privind actualizarea capitolului 
SDSE)

•	 Acest model prezintă o sugestie cu privire la documentarea măsurilor care 
urmează a fi luate în procesul de actualizare a SDSE. 

•	 Notă: În coloana din stînga (procesul verbal ), vă rugăm să documentaţi 
ceea ce aţi realizat. În coloana din dreapta (recomandări), vă rugăm să 
documentaţi ceea ce ar fi putut să fie făcut mai bine. Observaţiile şi reco-
mandările generale pot fi prezentate mai jos. 

Proces verbal 
/ Observaţii Recomandări

Rezultatul preconizat 

Participanţii

Durata

Materiale / costuri

Etapele de pregătire (inclusiv 
durata + costuri?)

Procedura (pas cu pas)
1.
2.
....

Follow-up-ul (continuitatea)

Observaţii/ recomandări
a) Observaţii şi recomandări generale 
b) Rezultatele evaluării efectuate de către participanţi
c) Rezultatele reflecţiei echipei de lucru după finalizarea activităţilor 

(Care au fost punctele tari / punctele slabe? Ce ar putea fi îmbunătăţit 
la repetarea activităţii?)

2. Exemplu fişă de evaluare pentru participanţii la 
Masa Rotundă
Evaluarea celei de a 5-a mese rotunde de actualizare a capitolului Aprovi-
zionare cu Apă şi Canalizare a Strategiei Socio-Economice de Dezvoltare 
SDSE

Stimate participant, 

Vă mulţumim pentru participarea la masa rotundă. Cu scopul de a îmbunătăţi 
calitatea serviciilor noastre, vă rugăm să vă expuneţi opiniile pe marginea eve-
nimentului de azi. 

Vă rugăm să răspundeţi la următoare întrebări:

1) Care a fost semnificaţia mesei rotunde 5 pentru dvs. şi actorii prezenţi 
la eveniment?

Comentarii:

2) Ce credeţi despre managementul timpului celei de-a 5 mese rotunde?

[   ] Timpul a fost utilizat eficient

[   ] Timpul a fost utilizat eficient, dar masa rotundă oricum a fost prea lungă

[   ] Timpul nu a fost utilizat eficient

3) După părerea Dvs. au fost implicaţi toţi actorii relevanţi? 

[   ] da

[   ] nu

Daca nu, cine credeţi că ar trebui implicat?

4) În ce măsură sunt comprehensibile pentru Dvs. obiectivele AAC din 
SDSE? 

[   ] foarte bine 

[   ] bine 

[   ] rău 

[   ] foarte rău 

Comentarii: 
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nentei AAC din strategie?

Scop Conţinut

[   ] foarte bine informat

[   ] bine informat

[   ] rău informat

[   ] foarte rău informat

[   ] foarte bine informat

[   ] bine informat

[   ] rău informat

[   ] foarte rău informat

Comentarii: 

6) A reuşit activitatea de grup să ofere valoare adăugată, prin propunerea de noi 
măsuri care trebui incluse în planul de acţiuni AAC? 

Comentarii: 

7) După părerea dvs., participanţii au avut destul timp ca să-şi exprime 
punctul de vedere sau să pună întrebări?

[   ] timpul a fost mai mult decît suficient 

[   ] a fost timp suficient 

[   ] nu a fost suficient timp 

8) Care a fost cea mai interesantă informaţie pentru Dvs. la eveniment? 

9) Care este opinia Dvs. referitor la cooperarea intercomunitară după par-
ticiparea la evenimentul de azi? 

10) Aveţi alte comentarii sau recomandări?

Vă mulţumim mult!

10.3 Analiza părţilor interesate

Care este scopul?
•	 Să se conştientizeze cine sunt persoanele, grupurile de persoane, institu-

ţiile şi întreprinderile interesate de sectorul AAC şi de dezvoltarea acestuia 
•	 Să se înţeleagă preocupările lor, interesele şi capacităţile. Interesele men-

ţionate să fie recunoscute şi să li se răspundă în cadrul elaborării strategiei 

Întrebări de ghidare
•	 Cine sunt actorii afectaţi, sau care afectează implementarea strategiei în 

domeniul AAC 
•	 Cum aceştia beneficiază sau cum sunt aceştia dezavantajaţi de această 

strategie

Cum trebuie de procedat?
•	 Identificaţi persoanele, grupurile de persoane, instituţiile şi întreprinderile 

afectate de sectorul AAC 
•	 Investigaţi rolurile lor, interesele variate, puterea relativă şi capacitatea de 

a se angaja a acestora
•	 Identificaţi relaţiile dintre părţile interesate: gradul lor de cooperare sau de 

conflict
•	 Interpretaţi constatările şi integraţi-le în procesul de actualizare a capito-

lului SDSE:
 − abordaţi conflictele între părţile interesate (de exemplu, prin oferirea 

de stimulente şi condiţii favorabile pentru dialog şi pentru elaborarea în 
comun a soluţiilor)

 − promovaţi participarea şi sentimentul de proprietate al părţilor intere-
sate

10.3.1 Instrumente de analiză ale părţilor interesate
1. Matricea

•	 A obţine o imagine de ansamblu asupra părţilor interesate, a intereselor şi 
capacităţilor lor (potenţialul şi punctele slabe)

•	 A identifica interesele comune
•	 A reflecta asupra modalităţii de abordare a intereselor identificate
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Partea 
interesată 

Caracteris-
tici de bază

Interese/Aşteptări 
şi cum sunt ele 
afectate de AAC

Motivarea şi 
capacitatea de 
aduce schim-

bare

Conse-
cinţe

APL 1
Şcoli ...

2. Diagrama Venn
•	 A analiza şi a ilustra relaţia dintre părţile interesate esenţiale
•	 Folosiţi dimensiunile cercurilor pentru a indica gradul relativ de influenţa a 

fiecărei părţi interesate (a grupului)
•	 Folosiţi distanta spaţială pentru a indica puterea/slăbiciunea relativă a re-

laţiei de lucru şi a interacţiunii părţilor interesate 
•	 Puteţi utiliza, de asemenea, diferite tipuri de linii pentru a indica calitatea 

relaţiei

Figura 10‑2: Exemplu de diagramă Venn 

Dependenţă

Interacţ iune/ 
Cooperare

Conflict

Competiţie

... ...

3. Analiza SWOT 
•	 A cunoaşte despre nevoile în ceea ce priveşte capacităţile diferitor părţi 

interesate pentru a promova schimbările în sectorul AAC
•	 SWOT reprezintă Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Ameninţări1

•	 A genera idei despre punctele lor tari şi punctele slabe interne, precum şi 
despre oportunităţile şi ameninţările externe. Apoi reflectaţi asupra faptului 
cum pot fi extinse punctele tari pentru a depăşi punctele slabe. Cum pot fi 
utilizate oportunităţile în scopul minimizării ameninţărilor?

•	 Analiza poate fi utilizată în cadrul şedinţelor de lucru (în paralel cu Mesele 
Rotunde 3 şi 4) cu grupurile distincte de părţi interesate, sau în timpul MR 4

•	 Constatările pot fi de importantă valoare pentru determinarea măsurilor 
non-investiţionale ale Planului de Acţiuni pentru capitolul SDSE

1 În limba engleză: Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities 
(Oportunităţi), Threats (Ameninţări)

Tabelul 10‑4: Exemplu de matrice SWOT

Puncte tari Puncte slabe

Oportunităţi Ameninţări

10.4 Interviuri de tip focus grup 
Care este scopul?

•	 Echipa de facilitare să se informeze cu privire la percepţiile legate de AAC: 
Îngrijorările şi aşteptările privind viitorul să fie exprimate în mod explicit de 
către diferite grupuri ale societăţii; sectorul civil, sectorul privat şi public

•	 Echipa de facilitare să înţeleagă în profunzime modul în care comunităţile 
şi indivizii îşi gestionează nevoile de aprovizionare cu apă potabilă, pre-
cum şi provocările specifice locale legate de AAC 

•	 Informaţiile colectate în timpul interviurilor, acolo unde este posibil şi opor-
tun, vor fi împărtăşite cu participanţii dialogului cu părţile interesate (în for-
mă anonimă). Se presupune că aceasta va contribui cu exemple concrete 
la discuţiile privind priorităţile de investiţii în domeniul aprovizionării cu apă 
şi în canalizare

Principii de ghidare
Abordarea TRENDA2 vă va ajuta să realizaţi interviuri corecte şi de succes. 
Scopul este de a fi:

Transparent - ceea ce face clare obiectivele şi scopurile dvs., şi va asigura 
claritate despre ceea ce veţi face cu ceea ce veţi auzi 

Respectuos - în ceea ce priveşte diferenţele dintre dvs. şi cei intervievaţi, res-
pectînd, de asemenea, fiecare opinie, sau comentariile puţin legate de întreba-
rea pusă de dvs.

Explorator - lăsaţi oamenii să conducă ei discuţia atunci cînd vorbesc despre 
realitatea lor; cereţi doar explicaţii suplimentare, nu le sugeraţi nici un subiect 
care nu a fost menţionat de către participanţi mai devreme

Non-directivă - amintiţi–le obiectivele şi întrebările de ghidare, dar nu propuneţi 
dvs. „probleme” şi „soluţii”

Deschis - fiţi pregătişi pentru percepţii şi puncte de vedere surprinzătoare sau 
abateri de la ceea ce dvs. consideraţi a fi corect /greşit 

2 Echivalentul în limba engleză este TRENOA: Transparent, Respectful, Explorative, Non-direc-
tive, Open, Attentive
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lizaţi un mod de exprimare cît mai apropiat felului lor de exprimare

Cum trebuie de procedat?
1. Pregătirea 

•	 Focus grupurile vor fi definite în timpul cartografierii părţilor interesate. 
Pentru fiecare grup, trebuie să fie aleşi ca parteneri de interviu un număr 
de 8 pînă la 10 participanţi. Grupurile organizate şi asociaţiile profesionale 
pot fi rugate să trimită delegaţi. În procesul de selectare, evitaţi orice păr-
tinire politică şi asiguraţi incluziunea socială cu privire la etnie, sex, vîrstă 
şi statut social

•	 Identificaţi nevoile de informare ale procesului general de actualizare şi 
elaboraţi întrebări de ghidare pentru discuţie. Axaţi-vă doar pe aspectele 
relevante. Succesiunea subiectelor atinse, de obicei, se dezvoltă de la 
modul mai general spre mai specific

•	 Atunci cînd intraţi în contact cu potenţialii participanţi la un interviu focus 
grup, aveţi grijă să exprimaţi în mod clar scopul şi să utilizaţi această me-
todă de interviu astfel, încît să nu se creeze aşteptări greşite. Oamenii 
pot fi foarte bucuroşi să participe, şi chiar pot fi gata să călătorească pe 
distanţe lungi sau să nu participe la alte activităţi, deoarece se aşteaptă 
la un beneficiu!

•	 Ca moderator/intervievator al unui focus grup, trebuie să fiţi în stare să 
intraţi cu uşurinţă în contact cu oameni din medii diferite. Este important să 
fiţi capabil să comunicaţi conceptul (uneori neclar) şi specificul interviului 
într-un limbaj pe înţelesul oamenilor

•	 Pregătiţi-vă, ca în discuţie să fie auzită opinia fiecărui participant, iar su-
biectele de interes să primească atenţia pe care o merită

•	 Un asistent trebuie să facă notiţe suplimentare, să noteze toate nuanţele 
şi, cel mai important, să ajute la evaluarea sesiunii imediat după finalizarea 
discuţiei. In acest fel, totalitatea de informaţii furnizate de către persoanele 
participante la discuţie va rămîne în înregistrări pentru o utilizare viitoare

2. Logistica
•	 Fiecărui participant poate să-i fie trimisă o scrisoare de invitaţie, care să 

anunţe scopul şi data discuţiei. Participanţii trebuie să fie contactaţi cu cel 
puţin 1-2 săptămîni înainte de sesiune

•	 Aveţi grijă de aranjamentele ce ţin de transportul pentru participanţi, în 
scopul asigurării prezenţei participanţilor 

•	 Este important de a selecta sau a aranja pentru discuţii focus grup un 
spaţiu (local) în care participanţii să se simtă confortabil. Acest spaţiu 
trebuie să fie neutru, accesibil, liniştit, fără ca cineva să distragă atenţia 
participanţilor. Pentru a sprijini interacţiunea, aranjaţi locurile pentru par-
ticipanţi astfel ca ei să stea în cerc

•	 Ora şedinţei trebuie să fie convenabilă pentru toţi participanţii. Aşteptînd 
ca să sosească toţi participanţii, folosi timpul pentru a face cunoştinţă cu 
participanţii prezenţi deja şi aflaţi pe cît se poate mai multe despre ei. Li-
mitaţi durata discuţiilor la nu mai mult de 2 ore

•	 Pregătiţi nişte carduri cu numele participanţilor înscrise pe ele, aceasta 
vă va permite să vă adresaţi în mod direct persoanelor mai timide şi, de 
asemenea, va crea o ambianţă mai personalizată 

•	 Dacă este posibil, serviţi participanţii cu băuturi răcoritoare ca un gest de 
apreciere a participanţilor şi a angajamentul lor

3. Ordinea logică a unui interviu
1. Prezentaţi-vă şi explicaţi scopul prezenţei dvs.
2. Explicaţi participanţilor metoda discuţiilor în grup

 − Scopul este de a avea o discuţie bine structurată şi axată pe subiect.
 − Numele şi identităţile vor fi păstrate confidenţiale. Nu există răspunsuri 

corecte sau greşite, doar idei şi opinii. Dumneavoastră sunteţi experţii, 
şi eu am venit să învăţ de la dvs. Simţiţi-vă liberi să nu fiţi de acord cu 
alte persoane din grup.

 − Persoanele trebuie să vorbească pe rînd, permiţînd şi celorlalţi să vor-
bească. Rugaţi-i să ridice mîna dacă nu apare oportunitatea de a-şi 
împărtăşi şi părerea proprie.

 − Trebuie să participe cu toţii în discuţie, deoarece este importanta opinia 
fiecăruia.

3. Explicaţi necesitatea de luare a notiţelor, astfel încît nici o opinie să nu 
fie scăpată din vedere

4. Explicaţi cauza prezenţei altor persoane din grupul intervievatorului 
5. Rugaţi participanţii să se prezinte (numele şi o scurtă informaţie de fond)
6. Prezentarea de ordin general (15 minute): 

 − Vă rugăm să vorbiţi despre condiţiile de viaţă din comunitatea dvs. Ce 
credeţi că ar trebui să se schimbe, ce este important pentru un viitor 
mai bun? 

7. Situaţia în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare din raion (45 de 
minute, întrebările să fie puse cîte una, rînd pe rînd):
 − În opinia dvs., care sunt principalele provocări / nevoi în domeniul fur-

nizării serviciilor de apă în localitatea dvs.? De ce? Cît de sigure sunt 
serviciile respective, care este calitatea apei respective? Cît de satisfă-
cuţi sunteţi de nivelul existent al serviciilor?

 − Ce aţi dori să modificaţi / îmbunătăţi (scopurile / dorinţele)?
 − Cu ce aţi fi dispuşi şi capabili să contribuiţi la îndeplinirea acestor obiec-

tive?
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şi canalizare?
 − Să presupunem că dvs. faceţi parte dintr-un comitet desemnat pentru a 

organiza şi desfăşura un proces de prioritizare a nevoilor existente. Vă 
rugăm să expuneţi recomandările dvs. privind stabilirea priorităţilor de 
investiţii în sectorul AAC.

 − În raionul dvs., cine ar fi relevant să fie implicat în procesul de planifi-
care? De ce?

8. Opţional (10 minute):
 − Există diferenţe în ceea ce priveşte accesul la apă potabilă pentru fe-

mei şi pentru bărbaţi? De ce? 
9. La momentul cînd consideraţi că un anumit subiect / o problemă a fost 

suficient de discutată, întrebaţi: mai este ceva de spus cu privire la 
aceasta?

10.  Întrebările de follow-up trebuie să se refere la cele ce doriţi să cunoaşteţi 
dvs. şi la cele deja menţionate de participanţi mai devreme  

11. Spre final: Mulţumiţi participanţilor pentru prezenţa lor la discuţie şi pen-
tru contribuţiile lor la îmbunătăţirea cunoştinţelor dumneavoastră

Boxa 10‑2: : Discuţii în focus grup înseamnă ...

CONCENTRAREA: Repetaţi frazele cheie ale subiectului discutat. Partici-
panţii adesea îşi pierd concentrarea asupra subiectului discutat, după ce alţi 
participanţi au răspuns deja 

GRUPUL: Participare echilibrată. Încurajaţi participanţii timizi să vorbească, 
şi descurajaţi-i , în mod politicos, pe participanţii dominanţi

4. Follow-up-ul (continuitatea)

După efectuarea discuţiei de focus-grup, principalele constatări trebuie să fie 
analizate şi rezumate într-un raport. Mai jos veţi găsi un model de documentare 
a interviului.

10.4.1 Model de documentare a interviului
Descrierea Comentarii

Data:

Localitatea:

Localul:  

Descrierea Comentarii

Ora începerii eveni-
mentului şi durata:

Intervievatorul:

Asistentul/ Luarea de 
notiţe:

Traducerea (dacă 
este necesar)

Persoana de contact:

Cadrul discuţiei

Profilul grupului: De exemplu: Femeile satului, în majoritate vorbitoa-
re de limbă rusă.

Sala & condiţiile:

De exemplu: Sala de şedinţe a asociaţiei şi sala 
de calculatoare a şcolii. Aproximativ 20 de scaune, 
echipa a aranjat scaunele într-un cerc, mesele au 
fost puse deoparte. O sală destul de întunecoasă, 
uşa a rămas deschisă pentru ventilaţie.

Participanţi:
(numărul lor, 

background-ul edu-
caţional, implicarea 
activă în discuţie)

Procesul de selec-
tare:

Rezultatele: …

Rezumatul: …

Concluziile: …
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10.5 Interviuri cu experţii

Care este scopul? 
•	 Să fie clarificate poziţiile, rolurile şi competenţele experţilor3

•	 Capacitatea de direcţionare şi responsabilităţile să fie exprimate explicit, 
în scopul identificării mandatelor (instituţionale) ale experţilor; aceasta in-
clude clarificarea liniilor de coordonare-comandă 

•	 Echipa de facilitare să cunoască punctele de vedere individuale ale exper-
ţilor şi potenţialul lor de a juca, la nivel de raion, un rol-cheie în planificarea 
participativă, sau în contracararea planificării participative, în sectorul apă 
şi canalizare

•	 Experţii să se informeze asupra scopului actualizării capitolului SDSE, obiec-
tivelor, şi succesiunii etapelor de desfăşurare a procesului de actualizare

•	 Experţii, în calitate de reprezentanţi ai autorităţilor locale (sau centrale), să 
convină asupra unei participări constructive în procesul de actualizare a 
capitolului SDSE şi să accepte metodele aplicate de facilitatori

3 “Experts” here refers to relevant stakeholders as defined in chapter 3.3

Principii de ghidare
Urmaţi abordarea TRENDA descrisă în „10.4 Interviuri de focus grup”.

Cum trebuie de procedat?
1. Pregătirea

•	 Experţii care urmează să fie intervievaţi vor fi definiţi în timpul cartografierii 
părţilor interesate

•	 Experţii trebuie să fie contactaţi cu cel puţin 1-2 săptămîni înainte de dis-
cuţia preconizată 

•	 Momentul şi locul întrevederii trebuie să fie convenite în prealabil. De obi-
cei, durata întrevederii se limitează la 1 oră, fiind durata cea mai accep-
tabilă pentru experţi, care sunt persoane foarte ocupate. Interviul poate fi 
efectuat la locul de muncă sau într-un loc public

•	 Identificaţi nevoile de informare pentru procesul general de actualizare 
şi elaboraţi întrebările de ghidare pentru interviu. Concentraţi-vă doar pe 
aspectele relevante. Succesiunea subiectelor, de obicei, se desfăşoară de 
la general la specific

•	 Un asistent trebuie să ia notiţe suplimentare, să înregistreze nuanţele şi, 
cel mai important, să ajute la evaluarea discuţiei imediat după terminarea 
ei. În acest fel, va fi înregistrată toată informaţia furnizată de către expert 
pentru o utilizare viitoare

2. Succesiunea desfăşurării interviului
1. Prezentaţi-vă şi prezentaţi asistentul dvs.; explicaţi scopul prezenţei 

dumneavoastră; asiguraţi participanţii că informaţiile vor fi tratate con-
fidenţial!

2. În cîteva propoziţii, explicaţi pe scurt cauza solicitării întrevederii (obiec-
tivele procesului participativ de actualizare, rolul experţilor în dialogul 
părţilor interesate), şi de ce aveţi nevoie să aflaţi opiniile specialiştilor. 
Puteţi folosi o ilustrare vizualizată, pentru a facilita înţelegerea procesului 
complex.

3. Apoi, rugaţi-l/-o să răspundă la întrebările de ghidare, exemplu: 
 − Numele complet, (vîrsta), poziţia, pregătirea profesională, de cît timp lu-

crează pentru administraţia raionului, detalii de contact (mob./e-mail)?
 − Care sunt responsabilităţile principale ale expertului în organizaţia/ de-

partamentul respectiv, şi rolul organizaţiei/departamentului său în ser-
viciile de aprovizionare cu apă potabilă şi de canalizare?

 − Cum consideraţi, care sunt principalele probleme/provocări în domeniul 
serviciilor de apă din raionul dumneavoastră?
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diferite părţi / localităţi ale raionului?
 − Care sunt ideile dvs. cu referire la planificarea (într-o manieră transpa-

rentă), dezvoltării viitoare a serviciilor de aprovizionare cu apă şi cana-
lizare (AAC) în raion?

 − Există necesitatea unei planificări în mod participativ? Cine ar trebui să 
fie implicat?

 − Cum consideraţi, care ar trebui să fie obiectivele principale ale prioriti-
zării investiţiilor?

4. După un scurt rezumat al procesului participativ de actualizare, asiguraţi-
vă că experţii înţeleg raţionamentul expus. Dacă nu, clarificaţi totul încă 
o dată. 

5. Înainte de a părăsi biroul, convingeţi-vă că întrebările-cheie au fost răs-
punse şi că expertul este de acord să participe la Mesele Rotunde 

6. Salvaţi datele în compartimentul ‘Mese Rotunde’

3. Follow-up-ul (continuitatea)

După efectuarea interviului, constatările-cheie trebuie să fie analizate şi rezu-
mate într-un raport. Puteţi adapta modelul de documentare a interviului descris 
în „Interviuri focus grup”.

10.6 Moderarea

Care este scopul?
•	 Moderarea trebuie să faciliteze şi să structureze lucrul, discuţiile şi luarea 

deciziilor grupului. În acest fel, moderatorul asigură îndeplinirea obiective-
lor şedinţei /MR

•	 Moderatorul (grupul de lucru) face conexiunea între rezultate şi declaraţii/
raportări, precum şi cu obiectivele de ansamblu ale MR

•	 O moderare bine informată este esenţială pentru a orienta participanţii şi a 
pentru a asigura ca ei să nu devieze discuţia pe alte teme 

Moderatorul (ca reprezentant al echipei de facilitare) şi experţii tre-
buie să aibă ca scop stabilirea unei legături cu participanţii. Dacă 
participanţii par a fi nesiguri, este responsabilitatea dumneavoas-
tră să aflaţi de ce, şi  să găsiţi răspunsurile la îndoielile şi întrebă-
rile lor! De asemenea, reamintiţi-le experţilor nu doar să ofere in-

formaţii tehnice, dar de asemenea să promoveze, printre rînduri, mesajele 
principale ale fiecărei Mese Rotunde.

Cum trebuie de procedat?
1. Pregătirea

•	 Pregătiţi un plan de moderare, inclusiv, care să conţină o delimitare în 
timp (a se vedea modelul din această secţiune). Acesta este un instru-
ment foarte important pentru o moderare de succes şi pentru coordonarea 
echipei de facilitare!

2. Începutul
•	 Prezentaţi-vă şi prezentaţi echipa de facilitare 
•	 Explicaţi scopul/ obiectivele evenimentului. Ce trebuie să fie îndeplinit că-

tre sfîrşitul şedinţei? 
•	 Faceţi o scurtă introducere în proces. Descrieţi cele întîmplate pînă acum, 

de exemplu, Interviuri focus grup şi Interviuri cu experţi, Discuţii la nivel 
de sat, Ateliere de lucru la şedinţa primarilor, Rezultatele MR anterioare

•	 Prezentaţi Agenda (etapele, metodele, cadrul de timp)
•	 Prezentarea participanţilor (pentru MR: numele, funcţia, legătura lor cu 

domeniul de apă şi canalizare)
•	 Aţi putea desfăşura o rundă de identificare a aşteptărilor participanţilor (în 

cadrul unor grupuri de lucru sau a unui brainstorming) 
•	 Explicaţi regulile de comunicare 

Boxa 10‑3: Regulile de comunicare şi de cooperare pentru discuţiile moderate

Opţiuni: regulile le sunt prezentate participanţilor sau sunt dezvoltate de către 
participanţi 

 − Conversaţiile personale şi cele telefonice trebuie să fie menţinute la 
un nivel minim 

 − Dacă un participant doreşte să spună ceva, trebuie să ridice mîna à 
moderatorul va avea în vedere să se facă o listă a vorbitorilor

 − Participanţii trebuie să vorbească cîte unul, pe rînd – astfel încît fie-
care vorbitor să aibă posibilitatea să-şi exprime ideea pînă la capăt 

 − Respect pentru punctul de vedere al altora, nu este nevoie de a vorbi 
cu voce prea tare sau în mod ofensiv 

 − Din cauza timpului limitat, este important ca toate comentariile să 
fie făcute în mod cît mai simplu şi mai scurt posibil, vă rugăm - fără 
monologuri lungi! (aţi putea folosi un card roşu)

3. Partea principală
•	 Vedeţi “Liniile de ghidare în moderare” în următoarea secţiune
•	 Gîndiţi-vă la metodele adecvate de atingere a obiectivelor şedinţei/Mesei 

Rotunde. De asemenea, vedeţi metodele de lucru în grup descrise în capi-
tolele următoare (Moderarea cu utilizarea panoului cu pioneze, Moderarea 
brainstorming-ului, Moderarea grupurilor mici de lucru)
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•	 Rezumaţi rezultatele evenimentului: cele mai importante puncte de discuţii 
şi deciziile-cheie luate

•	 Întrebaţi dacă există încă lucruri de clarificat, convingeţi-vă dacă toţi cei 
prezenţi au aceeaşi înţelegere a rezultatelor 

•	 Oferiţi o scurtă descriere a următorilor paşi /MR-e, introduceţi şi salvaţi 
datele respective 

•	 Rugaţi participanţii să facă o scurtă evaluare a mesei rotundei (de exem-
plu, prin intermediul fişelor de evaluare (a se vedea modelele în capitolul 
10.2.1)

•	 Asiguraţi-vă că rezultatele şi acordurile la care s-a ajuns sunt documen-
tate (de exemplu, în procesul verbal, fotografiind posterele elaborate de 
grupurile de lucru), şi trimiteţi-le participanţilor 

10.6.1 Model de Plan de moderare pentru Masa Ro-
tundă X a părţilor interesate

Subiectul: Actualizarea capitolului de aprovizionare cu apă şi canalizare a Stra-
tegiei de Dezvoltare Socio-Economică (SDSE) pentru XXX 

Obiective: 

-…

-…

Perioada: 

Localul: 

Gazda: 

Moderarea: 

Documentarea: 

Sprijinul/ contribuţia expertului: 

Traducerea: 

Participanţii: 

Metode: de ex. Prezentări (în plen), lucru în grupuri mici, moderarea cu utiliza-
rea panoului cu pioneze

Aranjamentul scaunelor: ex., scaunele aranjate în formă de U

Ora Tema
Conţinu-
tul & me-

todele 
Rezultatul 

scontat
Materialele nece-
sare/ Pregătirea

Persoana 
responsa-

bilă
Re-

marci

Pregăti-
rea

09:30 
– 

10:00

Re-
cepţia 
(înre-
gistra-
rea) 

...
11:00 

– 
11:20

Pauza 
de 

cafea

...

Moderatorul

vizualizează

este 
responsabil

pentru
respectarea

timpului

urmăreşte
dacă discuţiile
sunt orientate
spre obiective

este atent
la dinamica

grupului

sprijină
derularea

unor discuţii
structurale

urmăreşte
planul

general (fără
implicare
tematică)

	− cele mai importante mesaje şi rezultate 
trebuie să fie înscrise şi făcute vizibile pen-
tru toţi

	− împărţiţi sarcinile în sarcini de moderare şi 
de vizualizare, dacă este posibil

	− ţineţi minte în permanenţă 
scopul şedinţei / discuţiei 

	− conştientizaţi limbajul cor-
pului şi poziţia aşezat / în 
picioare

	− întotdeauna explicaţi ce aveţi 
de gînd să faceţi, faceţi, şi 
apoi spuneţi ce aţi făcut!! 

	− rezumaţi fiecare bloc impor-
tant (în formă orală şi/sau 
scrisă)

	− înainte de a oferi informaţie 
tematică, anunţaţi această 
intenţi

	− Reamintiţi participanţilor despre 
orar

	− asiguraţi implicarea tutu-
ror participanţilor, să nu 
vorbească în permanenţă 
unii şi aceiaşi 

	− fiţi sensibili la grupurile 
care rămîn în minoritate, 
includeţi-i în mod activ 

	− fiţi atenţi să nu ignoraţi care-
va dintre comentarii (utilizaţi 
„stocarea de subiecte/co-
mentariir”)

	− puneţi întrebări clare şi precise 
	− explicaţi exact si repetaţi sar-

cinile şi rezultatele scontate ale 
activităţilor de lucru în grup

	− dacă comentariul (în formă 
scrisă sau orală) nu a fost clar, 
întrebaţi dacă aţi înţeles corect 
şi/sau rugaţi persoana să-l 
explice din nou

	− la început, lăsaţi discuţia să 
curgă de la sine, cînd devine 
mai activă - conduceţi-o
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N 10.7 Moderarea cu utilizarea panoului cu 

pioneze 
Acest tip de moderare este recomandat în special pentru Masa Rotundă 2.

Care este scopul?
•	 A găsi răspunsuri la o întrebare anumită prin producerea, colectarea, vizu-

alizarea şi clusterizarea ideilor 
•	 Metoda să asigure contribuţia tuturor participanţilor. Dacă doresc, poate fi 

în mod anonim

Cum trebuie de procedat?
1. Formulaţi o întrebare clară şi scrieţi-o pe panoul cu pioneze
2. Explicaţi metoda şi arătaţi „un card model”
3. Produceţi idei: participanţii înscriu ideile pe carduri 
4. Fixaţi cardurile de panou, citiţi ceea ce este scris pe card şi asiguraţi-vă că 

toţi cei prezenţi înţeleg mesajul. În caz contrar, rugaţi autorul cardului să 
explice şi să reformuleze ideea mai exact 

Fiecare card trebuie să fie fixat de panou pentru a putea fi analizat 
şi făcut vizibil pentru toţi participanţii   
 − Ideile care sunt foarte asemănătoare, pot fi fixate împreună, 

astfel încît panoul să nu fie supraîncărcat 
 − Asiguraţi-vă că aveţi desule panouri cu pioneze pregătite în prealabil

5. Grupaţi cardurile cu acelaşi conţinut. Aceasta se face, fie împreună cu par-
ticipanţii (pentru a reduce posibilele greşeli de înţelegere), sau, în cazuri 
speciale (cum ar fi MR 2), doar de către moderator

6. Găsiţi o denumire de categorie pentru cardurile cui acelaşi conţinut

Boxa 10-4: Reguli de scriere a cardurilor 
 − Timpul oferit pentru scrierea cardurilor este limitat 
 − Numărul cardurilor scrise trebuie să fie limitat, de asemenea
 − Cardurile trebuie să fie clare: scrisul să fie clar, mesaje clare. Limitaţi 

fiecare card la o singură idee şi la 3 rînduri doar, trebuie să conţină 
formulări scurte şi precise, fără fraze lungi 

 − După finalizarea fazei de scriere a cardurilor, alte carduri nu vor mai 
fi acceptate 

Figura 10‑4: Moderarea cu utilizarea panoului cu pioneze 

10.8 Moderarea brainstorming-ului 
Acest tip de moderare este recomandat pentru sesiuni de lucru în echipă.

Care este scopul?
•	 Să se găsească răspunsuri la o întrebare specifică prin colectarea de idei 

în mod spontan, şi prin lărgirea orizonturilor 
•	 Este o metodă mai rapidă decît moderarea cu utilizarea panoului cu pio-

neze, o metodă potrivită pentru echipele care se cunosc unele cu altele

Cum trebuie de procedat? 
1. Moderatorul

•	 Explicaţi metoda şi normele acestei metode 
•	 Stabiliţi limita de timp
•	 Nu judecaţi: Scrieţi fiecare din ideile exprimate pe panoul cu pioneze / 

flip-chart 
•	 Încurajaţi participanţii

2. Participanţii
•	 Orice idee este binevenită, inclusiv ideile neconvenţionale 
•	 Nu trebuie să judece ideile 
•	 Fiecare persoană şi fiecare idee are valorare egală 
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•	 Trebuie să se bazeze pe ideile înaintate de alţii

10.9 Moderarea lucrului în grupuri mici
Lucrul în grupuri mici este un element participativ esenţial al Meselor Rotunde. 
Pentru a garanta calitatea, moderarea trebuie să îndeplinească următoarele 
sarcini.

Care este scopul?
•	 Lucrul să fie orientat spre rezultate, făcut în mod eficace şi rapid

Cum trebuie de procedat?
1. Pregătiţi sala şi materialele în prealabil, înainte de Masa Rotundă 
2. Prezentaţi procedura înainte de a prezenta modul de divizare a grupului 
3. Străduiţi-vă ca în fiecare grup să aveţi cîte 6 participanţi 
4. Sarcina de vizualizare: Fiecare grup primeşte cîte o foaie / poster cu 

•	 o sarcina exactă, şi etapele sale
•	 indicaţii cu privire la spaţiul/sala în care vor lucra
•	 întrebările de ghidare
•	 produsul scontat (de exemplu, un poster)

Poate fi utilă pre-structurarea în linii mari a produsului/posterului, 
în scopul de a asigura comparabilitatea grupurilor (de exemplu, 
denumirea grupului mic, întrebările care trebuie răspunse).

5. Asiguraţi ca grupurile să poată vizualiza răspunsurile lor: de exemplu, pe 
flipchart, carduri, ...

6. Stabiliţi un cadru clar de timp. Conştientizaţi faptul că s-ar putea ca grupu-
rile să depăşească acest cadru de timp, şi planificaţi o perioadă de timp de 
rezervă

7. Facilitatorii trebuie să treacă de la grup la grup, oferind asistenţă în caz dacă 
participanţii au întrebări, asigurînd ca toţi participanţii să fie activi şi nimeni 
să nu domine, amintind participanţilor despre timpul limitat pe care îl au la 
dispoziţie. Totuşi, facilitatorii nu trebuie să intervină prea mult, mai ales în 
ceea ce priveşte conţinutul discuţiilor în cadrul grupurilor de lucru 

8. Prezentarea rezultatelor grupurilor de lucru: Pentru a economisi timp la pre-
zentare, este util a ruga participanţii, în cadrul fiecărei întrebări, să se con-
centreze pe 2-3 puncte principalei. Grupurile trebuie să aleagă 1-2 delegaţi 
care să facă prezentarea. Acest aspect trebuie expus în mod clar participan-
ţilor încă la momentul explicării întregii proceduri a lucrului în grupuri 

Figura 10‑5: Moderarea lucrului în grupuri mici

10.10 Explicarea diferitor metode de 
ponderare

Care este scopul?
•	 Analiza Multi-Criteriu (AMC) este un instrument care poate fi utilizat atunci 

avem de-a face cu obiective care nu pot fi agregate prin intermediul preţu-
rilor economice (contabilităţii) cum ar fi analiza-standard de cost-beneficiu 
(ACB)

Cum trebuie de procedat?
•	 Analiza Multi-Criteriu presupune crearea unei matrici în care impactele lo-

calităţilor sunt examinate în conformitate cu anumite criterii. Apoi, acestor 
criterii le pot fi atribuite nişte ponderi relative, şi localitatea în cauză este 
evaluată în comparaţie cu alte localităţi, utilizînd aceleaşi criterii. Acest 
lucru este arătat în exemplul din tabelul de mai jos (CE, 2008: 69).
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Descrierea crite-
riilor

Localitatea A Localitatea B
Scorurile 
(puncte) Ponderea Impactul Scorurile 

(puncte) Ponderea Impact
Prioritatea 1 / Cri-

teriul 1 2 0.6 1.2 4 0.6 2.4

Prioritatea 2 / Cri-
teriul 2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2

Prioritatea 3 / Cri-
teriul 3 3 0.2 0.6 4 0.2 0.8

Total 2.0 3.4

Ponderea diferitor priorităţi poate fi determinată în mai multe moduri, descrise 
mai jos.

1) Compararea a doar două priorităţi outranking (una 
întrece pe alta)
Problema cea majoră a metodelor de ponderare constă în faptul că participanţii 
trebuie să compare mai multe priorităţi în acelaşi timp. Este uşor de a compara 
dacă avem doar 2 sau 3 priorităţi, în timp ce existenţa unui număr mai mare de 
priorităţi complică sarcina de luare a deciziei de către participanţi. Metoda reco-
mandată de „outranking” se bazează pe presupunerea că oamenii sunt mult mai 
capabili de a face judecăţi relative decît judecăţi absolute. La folosirea acestei 
metode, îi rugăm pe participanţi să compare doar două priorităţi şi să decidă 
care din ele este mai importantă. Metoda se bazează pe procesul de ierarhizare 
analitică (PIA), care este o tehnică structurată de organizare şi de analiză a 
deciziilor complexe. În scopul ponderării priorităţilor la nivel de Raion, metoda 
PIA a fost simplificată.

Metoda presupune că întrebarea se pune de atîtea ori, cîte perechi de priorităţi 
sunt prezentate. S-ar putea realiza prin imprimarea matricei pe o foaie de hîrtie, 
dar nu se recomandă, deoarece pentru mulţi participanţi poate fi neclar ce şi 
unde trebuie să scrie.

Priorita-
tea 1

Priorita-
tea 2

Priorita-
tea 3

Priorita-
tea 4

Priorita-
tea 5

Priorita-
tea 6

Priorita-
tea 1 X

Priorita-
tea 2 X

Priorita-
tea 3 X

Priorita-
tea 4 X

Priorita-
tea 5 X

Priorita-
tea 6 X

Soluţia constă în pregătirea unei pagini pentru fiecare pereche de priorităţi (sau 
toate perechile să fie scrise pe o singura pagină). În cazul a 6 priorităţi, va trebui 
să se pregătească 14 perechi. Apoi, participanţii vor primi următoarea sarcină:

Vă rugăm să marcaţi prioritatea cea mai importantă pentru dvs. În cazul în 
care consideraţi ambele priorităţi la fel de importante, vă rugăm să marcaţi 
semnul interogării.

De exemplu, un participant a oferit următoarele răspunsuri:

Prioritatea 1 ? Prioritatea 2 Prioritatea 2 ? Prioritatea 3 Prioritatea 3 ? Prioritatea 4

Prioritatea 1 ? Prioritatea 3 Prioritatea 2 ? Prioritatea 4 Prioritatea 3 ? Prioritatea 5

Prioritatea 1 ? Prioritatea 4 Prioritatea 2 ? Prioritatea 5 Prioritatea 3 ? Prioritatea 6

Prioritatea 1 ? Prioritatea 5 Prioritatea 2 ? Prioritatea 6 Prioritatea 4 ? Prioritatea 5

Prioritatea 1 ? Prioritatea 6 Prioritatea 4 ? Prioritatea 6

Prioritatea 1 ? Prioritatea 2 Prioritatea 5 ? Prioritatea 6

Ca pas următor, pentru fiecare participant trebuie să fie pregătită următoarea 
matrice (de către facilitatori; nu se presupune ca participanţii să facă aceste 
calcule). Dacă prima prioritate este mai importantă, notăm cifra 2 în boxa cores-
punzătoare (prima prioritate determină rîndul, cea de-a doua – determină 
coloana)1. Dacă a doua prioritate este cea mai importantă, noi notăm ½ în boxa 
corespunzătoare. Dacă priorităţile sunt de importanţă egală, notăm 1. Pe boxa 
de diagonală a matricei, notăm valoarea inversă (1/x) numărului respectiv. 

Matricea trebuie să fie completată de facilitatori în felul următor:

Prio-
rita-
tea 1

Priori-
tatea 

2

Priori-
tatea 3

Priori-
tatea 4

Priori-
tatea 5

Priori-
tatea 6

Media geo-
metrică

Pon-
derile 

norma-
lizate

Priori-
tatea 1 1 2 1 0.5 2 2 1.25992105 21

Priori-
tatea 2 0.5 1 2 1 1 0.5 0.89089872 14.5

Priori-
tatea 3 1 0.5 1 0.5 0.5 2 0.79370053 13

Priori-
tatea 4 2 1 2 1 1 1 1.25992105 21

1 PIA Procesul original de ierarhizare analitică utilizează o comparaţie mult mai complexă, 
şi numerele înseamnă: 1- egal, 3- moderat, 5- puternic, 7- foarte puternic, 9 - importanţă 
extremă a priorităţii 1 faţă de prioritatea 2. Acest lucru ar putea provoca multe probleme de 
înţelegere, de aceea noi propunem să se folosească această versiune în mod simplificat, in-
cluzînd doar: 1- egal, 2- important. În acest mod, participanţii nu trebuie să atribuie numere, 
ei doar subliniază sau marchează ceea ce este mai important.
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Prio-
rita-
tea 1

Priori-
tatea 

2

Priori-
tatea 3

Priori-
tatea 4

Priori-
tatea 5

Priori-
tatea 6

Media geo-
metrică

Pon-
derile 

norma-
lizate

Priori-
tatea 5 0.5 1 2 1 1 0.5 0.89089872 14.5

Priori-
tatea 6 0.5 2 0.5 1 2 1 1.00000 16

Total 1 100

Apoi se calculează media geometrică deoarece ea este cu mult mai relevantă 
pentru exprimarea relaţiilor matematice. În unele opţiuni ale PIA, se calculează 
vectorul propriu (eigenvector) în loc de media geometrică, dar aceasta tehnică 
poate fi utilizată doar în Excel, pentru a calcula rezultatele finale.

La sfîrşit, rezultatele calculării mediei geometrice (sau eigenvectorului) sunt nor-
malizate pentru a obţine numere care sunt mai uşor de înţeles. Cînd sunt calcu-
late ponderile normalizate pentru fiecare participant, trebuie calculată şi media, 
pentru a obţine ponderi medii care vor fi utilizate pentru prioritizara. 

Deşi calculul pare a fi complicat, pentru fiecare participant, din timp, poate fi 
pregătită cîte o pagină Excel, astfel încît pentru fiecare participant va trebui să 
introduceţi doar 14 numere (2, 1 sau ½).

Avantaje
•	 Pentru participanţi este mai uşor să înţeleagă ce trebuie să facă
•	 Este mai uşor a compara două priorităţi, decît a distribui punctaje
•	 Nu sunt probleme cu punctele rămase (peste valorile numerelor întregi) 

Dezavantaje
•	 Necesită mai multă pregătire 
•	 Participanţii nu vor înţelege cum am obţinut ponderile finale 
•	 Participanţii trebuie să facă multe comparaţii. A compara 14 perechi pentru 

6 priorităţi pare posibil, dar dacă avem mai multe priorităţi, numărul de 
perechi poate face procesul imposibil de realizatl

2. Distribuirea punctajului

Ponderea priorităţilor ar putea fi realizată, rugînd participanţii să distribuie 100 
puncte între priorităţi. Fiecare participant trebuie să primească o matrice simplă 
cu toate priorităţile notate, şi trebuie să scrie numărul de puncte pe care el/ea 
le-ar atribui fiecărei priorităţi. O matrice-model este prezentată mai jos:

Vă rugăm să distribuiţi 100 de puncte între următoarele 6 priorităţi. Prioritatea 
care obţine mai multe puncte este considerată drept cea mai importantă pentru 
dvs.

Prioritatea Puncte
Prioritatea 1
Prioritatea 2
Prioritatea 3
Prioritatea 4
Prioritatea 5
Prioritatea 6

Total 100

Avantaje
•	 Uşor de înţeles
•	 Nu este necesară normalizarea, dacă participanţii calculează corect punc-

tele

Dezavantaje
•	 Participanţii pot avea probleme la calcularea sumelor punctelor, la deter-

minarea numărului de puncte care au mai rămas să fie distribuite 
•	 Participanţii distribuie punctele pentru priorităţile preferate şi apoi, punc-

tele rămase – pentru celelalte priorităţi; se poate întîmpla ca alte priorităţi 
să obţină mai multe puncte decît intenţionau participanţii, deoarece partici-
panţii trebuie să îndeplinească obiectivul de a folosi toate punctele

•	 Putem primi de la participanţi matrice care nu însumează în total 100 de 
puncte (ceea ce nu prezintă o problemă, dar în acest caz este nevoie de 
efectuat normalizarea)

•	 Necesită judecăţi absolute 

Calcularea ponderilor se face în conformitate cu tabelul de mai jos:

Priori-
tatea

Partici-
pantul 1

Partici-
pantul 2

Partici-
pantul 3

Puncte 
normalizate 
pentru par-
ticipantul 3

Ponderi 
(medii)

Priori-
tatea 1 60 50 10 11 40

Priori-
tatea 2 10 50 70 77 46

Priori-
tatea 3 10 0 5 6 5
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Priori-
tatea

Partici-
pantul 1

Partici-
pantul 2

Partici-
pantul 3

Puncte 
normalizate 
pentru par-
ticipantul 3

Ponderi 
(medii)

Priori-
tatea 4 10 0 5 6 5

Priori-
tatea 5 5 0 0 0 2

Priori-
tatea 6 5 0 0 0 2

Total 100 100 90 100 100

3. Notele şcolare 

Putem ruga, de asemenea, participanţii să dea note şcolare fiecărei priorităţi. 
Scară notelor ar putea fi, de exemplu, de la 0 la 10. 0 – dacă participanţii nu vor 
deloc prioritatea respectivă, şi 10 puncte - dacă prioritatea respectivă are cea 
mai mare importanţă. 

Mai jos urmează un exemplu:

Vă rugăm să evaluaţi fiecare prioritate şi să atribuiţi de la 0 la 10 puncte fiecă-
rei priorităţi. Prioritatea care obţine mai multe puncte, este cea mai importantă 
pentru dvs.

Prioritatea Punctele (de la 0 la 10)
Prioritatea 1
Prioritatea 2
Prioritatea 3
Prioritatea 4
Prioritatea 5
Prioritatea 6

Avantaje
•	 Uşor de înţeles
•	 Nu sunt probleme cu punctele rămase (care întrec valoarea cifrei întregi) 
•	 Nu sunt probleme privind calcularea punctelor

Dezavantaje
•	 Pentru fiecare participant, suma de puncte va fi diferită, astfel este nevoie 

de normalizarea voturilor fiecărui participant 
•	 Necesită judecăţi absolute 

Priori-
tate

Partici-
pantul 1

Punctele 
normali-
zate p-u 
partici-
pantul 1

Partici-
pantul 2

Punctele 
normali-
zate p-u 
partici-
pantul 2

Partici-
pantul 3

Punctele 
normali-
zate p-u 
partici-
pantul 3

pon-
derea 

(media)

Priori-
tatea 1 10 33 5 5 10 32 23

Priori-
tatea 2 10 33 60 65 7 23 40

Priori-
tatea 3 0 0 9 10 2 6.5 6

Priori-
tatea4 0 0 8 9 2 6.5 5

Priori-
tatea 5 5 17 9 10 10 32 20

Priori-
tatea 6 5 17 1 1 0 0 6

Total 30 100 92 100 31 100 100

10.11 Model de Plan de Acţiuni şi a 
conţinutului planului

Tabelul 10‑6: Model de Plan de Acţiuni 
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Clusterul 2: 
Localitatea B, 
G, H

Măsurile non-
investiţionale 

Reabilitarea

Clusterul 3: 
Localitatea E, 
F, J

...

10.11.1 Măsurile non-investiţionale propuse
Măsurile non-investiţionale sunt activităţile de susţinere pentru dezvoltarea in-
frastructurii. Tipurile de măsuri non-investiţionale sunt2:

•	 Dezvoltarea capacităţilor (instruirea)
•	 Monitorizarea şi evaluarea (M&E)
•	 Regulamentul şi perfecţionarea legislaţiei 
•	 Studiul de fezabilitate
•	 Campania de conştientizare şi informare 

În următoarele secţiuni sunt prezentate liniile de ghidare pentru dezvoltarea ca-
pacităţilor şi pentru monitorizarea şi evaluarea implementării capitolului SDSE.

10.11.2 Dezvoltarea capacităţilor (DC)

Care este scopul?
•	 Pentru ca implementarea capitolului SDSE să fie durabilă, este esenţială 

dezvoltarea unei capacităţi organizaţionale adecvate pentru sarcinile ope-

2 Pentru mai multe informaţii, a se vedea Ministerul Mediului al Republicii Moldova & OCDE 
(2011b): Modelele B, C1, C2, D

raţionale şi cele administrative. În plus, trebuie consolidată capacitatea 
comunităţilor de a gestiona şi opera sistemele de AAC

•	 Va fi necesară dezvoltarea capacităţilor (DC) personalului întreprinderii, 
oficialilor raionali, personalului ONG şi al specialiştilor tehnici. Scopul este 
de a instrui în domeniul dezvoltării competenţelor şi a crea capacitatea de 
a utiliza aceste competenţe

Cum trebuie de procedat?
1. Evaluarea corectă a capacităţii la toate nivelurile de implementare este 

esenţială. Iniţial, trebuie efectuată evaluarea necesităţilor de instruire (com-
pararea calificărilor existente cu gradul de complexitate a muncii).

2. La etapa a doua, în comun cu beneficiarii, trebuie elaborate măsurile de 
dezvoltare a capacităţilor.

Exemplu: Crearea capacităţii furnizorilor de infrastructură şi servicii, pentru a 
putea răspunde cererii şi a creşte eficienţa performanţei întreprinderii.

a) Îmbunătăţirea abilităţilor de antreprenoriat ale furnizorilor de ser-
vicii în domeniul AAC (de exemplu, viabilitatea comercială, abilităţi 
de reglementare, de asociere profesională): 
 − Elaborarea de planuri strategice de afaceri
 − Elaborarea de planuri de îmbunătăţire a performanţei
 − Facturarea şi colectarea veniturilor
 − Interacţiunea cu clienţii / Deservirea clienţilor

b) Crearea şi sprijinirea reţelelor de parteneriat ale specialiştilor şi 
întreprinderilor /operatorilor, în scopul schimbului de experienţă, şi 
diseminării lecţiilor învăţate: 
 − Organizarea de vizite de studiu între raioane, la vizitînd serviciile rurale 

AAC 
 − Consolidarea coordonării iniţiativelor sectoriale: implicarea părţilor inte-

resate, inclusiv coordonarea donatorilor 

c) Crearea instrumentelor de advocacy (de exemplu, campanie) pen-
tru a ridica nivelul de conştientizare privind beneficiile investiţiilor în 
accesul îmbunătăţit la serviciile de apă şi de canalizare:
 − Promovarea rezultatelor 
 − Strategia de comunicare / marketing în AAC 
 − Implementarea unui spaţiu deschis pentru inovaţii şi depunerea efortu-

rilor de a obţine sprijin din partea sectorului privat
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implementării capitolului SDSE 
Mai jos, veţi găsi propuneri concrete privind M&E implementării capitolului 
SDSE.

10.12.1 Lanţul de rezultate
Elaborarea unui lanţ de rezultate va ajuta la vizualizarea: a) schimbărilor care 
urmează să fie realizate şi b) promotorilor care stau în spatele acestor schim-
bări. Reprezintă o bază pentru stabilirea sistemului de M&E, oferind orientare 
pentru indicatorii adecvaţi.

Modelul 
logic: Activităţi → Produse → Rezultate → Impact

Cadrul de 
timp:

Termen mediu 
(obiectiv)

Termen lung 
(impact)

Exemplu:
Matricea 
lanţului 

de rezul-
tate

Activitatea Produsul principal Beneficiu direct Beneficiu in-
direct

Furnizarea de 
formare profesio-
nală a personalu-
lui întreprinderii în 
promovarea unui 
management 
eficient

Personalul între-
prinderii a îmbu-
nătăţit abilităţile 
şi competenţele 
privind viabilita-
tea comercială a 
furnizorului Îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile de 
AAC în Raion, 
prin intensifi-
carea capaci-
tăţilor.

Diseminarea 
lecţiilor învăţate

Au fost stabilite 
punctele de refe-
rinţă şi împărtăşi-
rea cunoştinţelor

Adoptarea celor 
mai bune practici

Informaţia de 
suport şi mana-
gementul datelor

Acces sporit la 
informaţii şi date 
privind planifica-
rea strategică

Creşterea gradu-
lui de conştien-
tizare

10.12.2 Indicatorii
Informaţia privind indicatorii pentru implementarea Planului de Acţiuni trebuie să 
includă următoarele elemente:

Nr. indicatorului (numărul trebuie 
să corespundă cu numărul indi-
catorului respectiv din Planul de 
Acţiuni)

Denumirea indicatorului 

Nivelul de colectare ex. raion

Definiţia ex. “numărul celor infectaţi”; “proporţia acope-
rită”

Unitatea de măsură ex. absolut; proporţia (rata la 1000 de locuitori)

Scopul

ex. “a evalua gradul de acoperire“; “a monitori-
za reducerea bolilor/ morbidităţii legate de cali-
tatea apei”; “a monitoriza creşterea nivelului de 
furnizare a serviciilor”

Legătura cu alţi indicatori ex. demografic

Definiţia care stă la bază

Metodele de măsurare
ex. studii; estimări pe baza datelor/ înregistră-
rilor de nivel naţional; formulare standard de 
introducere a datelor

Limitările

Frecvenţa ex. anual

...

10.12.3 Colectarea datelor 
Planul M&E trebuie să includă informaţii cu privire la modul în care vor fi colec-
tate datele în timp util pentru fiecare indicator: 

•	 Descrierea surselor de date 
•	 Cine este responsabil pentru colectarea datelor 
•	 Cînd vor fi efectuate activităţile de colectare a datelor

Tabelul 10‑7: Exemplu de Plan M&E

Activi-
tatea

Denu-
mirea 
indica-
torului 

Sursa 
de 

date
Perioada 
acoperită

Frecvenţa 
colectării 
datelor

Respon-
sabilitatea 
instituţio-

nală
...
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Anexa I: Chestionarul privind Colectarea 
datelor şi analiza situaţiei 
Chestionarele prezentate aici au fost aplicate în procesul pilot şi pot servi drept 
modele. Acestea sunt A) pentru oraşe mai mari, B) pentru localităţi mai mici, cu 
acces parţial la servicii centralizate AAC, C) pentru localităţi lipsite de furnizarea 
de servicii organizate. 

Totuşi, pot fi necesare şi adaptări. O atenţie deosebită trebuie să fie acordată 
următoarelor subiecte:

•	 Unele localităţi nu au paşapoarte tehnice pentru fîntînile arteziene. De 
aceea, este necesară oferirea unui sprijin suplimentar primarilor pentru 
obţinerea paşapoartelor respective

•	 O altă provocare o constituie estimarea privind consumul mediu lunar de 
apă pentru fiecare membru al gospodăriei. Anunţarea acestui fel de in-
formaţie, care trebuie să fie cunoscută în prealabil, poate oferi primarilor 
suficient timp pentru a colecta datele

•	 La completarea chestionarelor, pot fi necesare explicaţii speciale în ceea 
ce priveşte dispozitivele tehnice, adică a staţiilor de epurare a apelor uza-
te, cu nămol activ şi fose septice

A) Oraşe
CHESTIONAR

privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare din oraşul 
________________, 

raionul ____________________

la data _____________ 2012

Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Planul Urbanistic General al loca-
lităţii

11 ANEXE

10.13 Şablon pentru audieri publice

Fişa de informare care va fi distribuită în instituţiile 
publice
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Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

6a Alimentare cu apă nr

6b Evacuare canal şi epurarea apelor 
uzate nr

IV Date privind sistemele de alimen-
tare cu apă şi de canalizare

IVa Alimentare cu apă

7
Indicaţi proprietatea surselor de 
apă (sondelor arteziene), inclusiv 
din total:

7 a a) proprietate publică nr

7b b) proprietate privată colectivă (cota 
valorică) nr

7c c) proprietate privată nr

7d d) fără proprietar nr

8 Numărul de branşamente nr

Branşament este 
conexiunea de la 
magistrală pînă 
la consumator

Calitatea apei la sursă

8a
a) Numărul sondelor arteziene în 
care calitatea apei corespunde 
GOST “Apă potabilă”

Nr. 

9
b) Numărul sondelor arteziene în 
care calitatea apei nu corespunde 
GOST “Apă potabilă” la :

Nr.

9 a 1) 1 indicator Nr.

9b 2) 2 indicatori Nr.

9c 3) 3 indicatori Nr.

9d 4) 4 indicatori şi mai mult Nr.

Fîntînile mină şi izvoarele din inte-
riorul localităţii

10 Numărul fîntînilor mină nr

11 Numărul izvoarelor nr

Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

I Date generale

1 Suprafaţa localităţii (intravilan) ha

2 Numărul de case de locuit, total, 
inclusiv: nr

2a Case de locuit cu un nivel şi una 
locuită nr

2b Case de locuit cu un nivel şi mai 
multe locuinţe (apartamente) nr

2c Blocuri de locuit, inclusiv : nr

2c  Numărul de apartamente nr

3 Lungimea totală a străzilor din lo-
calitate, inclusiv cu acoperire din: km

3a a) asfalt-beton km

3b b) prundiş (variantă albă) km

3c c) cu acoperire naturală km

4 Lungimea străzilor care nu dispun 
de reţele de apa, inclusiv: km

4a a) cu acoperire din asfalt-beton km

4b b) cu acoperire din prundiş km

4c c) cu acoperire naturală km

II Informaţie privind dezvoltarea 
localităţii:

5 Numărul de loturi repartizate pentru 
construcţia caselor, inclusiv Nr.

5a a) în construcţie nr

5b c) fără construcţie nr

III Informaţie privind asigurarea loca-
lităţii cu servicii comunale

6 Case de locuit fără conectare la 
serviciile de:
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Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

14 Consumul mediu lunar de apa, 
pentru:

14a a) locuinţe cu 1 persoana m3/lună

14b b) locuinţe cu 2 persoane m3/lună 

14c c) locuinţe cu 3 persoane m3/lună

14d d) locuinţe cu 4 persoane m3/lună 

14e e) locuinţe cu 5 şi mai multe persoa-
ne m3/lună 

15 Consumurile şi caracteristica con-
sumatorilor bugetari 

15 
a

Numărul efectiv de elevi în instituţiile 
şcolare elevi

15b Volumul lunar de apă facturat pentru 
instituţiile şcolare m3/lună

15c Numărul efectiv de copii în grădiniţe copii

15d Volumul lunar de apă facturat pentru 
grădiniţă m3/lună

16
Informaţii privind caracteristica 
abonaţilor serviciul de alimentare 
cu apă: populaţie

16a Abonaţi, evidenţa cu contor nr

16b Abonaţi, evidenta fără contor nr

17 Informaţii privind volumul de apă 
facturat: populaţia

17 
a

Volum de apă facturat cu evidenţa 
prin contor m3/an

17b Volum de apă facturat cu evidenţa 
fără contor m3/an

IVb Canalizarea şi epurarea apelor 
uzate

18 Racordări la serviciul de canalizare

18 
a Case la curte; nr

Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Calitatea apei la sursele (fîntîni-mină 
şi izvoare)

12 Numărul de fîntîni mină şi izvoare 
în care calitatea apei: inclusiv

12 
a a) corespunde GOST Apa potabilă nr

12b b) nu corespunde la 1 indice nr

12c c) nu corespunde la 2 indici nr

12d d) nu corespunde la 3 şi mai mulţi 
indici nr

Întreţinerea fîntînilor mină şi a 
izvoarelor

13 Indicaţi numărul fîntînilor mină şi a 
izvoarelor care: 

13 
a a) deţin paşapoarte tehnice nr

13b b) au zonă sanitară, stabilită prin 
decizia Consiliului local nr

13c c) sunt supuse testelor de laborator 
privind calitatea apei nr

13d

d) au o evidenţă privind întreţinerea 
(data cînd au fost curăţite, dezinfec-
tate, data prelevării testelor pentru 
laborator şi rezultatele acestor probe)

nr

13e e) Indicaţi cine gestionează fîntînile 
mină şi/sau izvoarele

Denumirea în-
treprinderii care 

gestionează 
fîntînile mină şi/
sau izvoarele 
din localitate. 

Care este sursa 
de acoperire 

a costurilor de 
întreţinere. 

13f f) estimaţi costurile de întreţinere a 
fîntînilor mină şi/sau a izvoarelor

mii lei/
an

Caracteristica consumurilor: popu-
laţie
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Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

25 
a a) cu studii superioare, total, inclusiv: per

cu studii superioare în domeniul 
alimentare cu apă şi canalizare

25b b) cu studii medii speciale, total, 
inclusiv: per

cu studii medii speciale în domeniul 
alimentare cu apă şi canalizare

25c c) cu studii medii per

25d d) cu studii generale per

VIII Descrieţi necesarul fizic de inves-
tiţii

Investiţiile sunt necesare în infra-
structură:

Descrie

B) Localităţi cu acces parţial la serviciile centralizate 
AAC

CHESTIONAR

privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare din sa-
tul ________________, com.___________________ raionul 

____________________

la data _____________ 2012

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Planul Urbanistic General al localităţii

Date generale

1 Suprafaţa localităţii (intravilan) ha

2 Suprafaţa medie pentru 1 gospodărie ha

3 Numărul de gospodării nr

Nr Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

18 
b Blocuri de locuit, inclusiv: nr

apartamente nr

V Cadrul instituţional

19 - Deţineţi Autorizaţie de folosinţă 
specială a apei Da/NU

20
- Deţineţi Regulament de organi-
zare şi funcţionare a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare

Da/NU

21
- Deţineţi Contract de gestiune a 
serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare dintre Operator şi 
Primărie

Da/NU

22 - Deţineţi Regulament de Ordine 
Interioară Da/NU

VI Nivelul de calitate a serviciului

23
- numărul probelor care nu cores-
pund normativelor, depăşire coli/
index

> 0.3

24 - numărul de întreruperi a alimentării 
cu apă, inclusiv:

24 
a

Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 100% de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenţii

zile

24b Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 75 % de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenii

zile

24c
Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 50 % de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenţii

zile

VII Numărul de personal în întreprin-
derile furnizoare de servicii

25 Total persoane, inclusiv per
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

19 Evacuare canal nr

20 Epurarea apelor uzate menajere nr

21 Alimentare cu gaze naturale nr

22 Telecomunicaţii nr

23 Alimentare cu energie electrică nr

Date privind sistemele de alimenta-
re cu apă şi de canalizare

24 Indicaţi sursa de apă din localitate:
Se inserează 
sursa de apa 
care este în 
localitate

a) subterană da/nu

b) de suprafaţă da/nu

c) altele, indicaţi

25 Sonde arteziene nr

Specificaţi şi 
anul construcţiei 
pentru fiecare în 
parte

26 Staţii de pompare de asupra sondei nr

27 Indicaţi proprietatea surselor de apă 
(sondelor arteziene), inclusiv din total:

Se indica pro-
prietatea asupra 
mijloacelor 
fixe, care este 
confirmata prin 
documente. In 
cazul cind sonda 
este repartizata 
ca cota valorica 
este necesar de 
indicat la cite 
persoane lea 
revenit aceasta 
proprietate. Daca 
este posibil de 
indicat si valoa-
rea de bilant care 
a fost atribuita 
acestui mijloc.

a) proprietate publică nr

b) proprietate privată colectivă (cota 
valorică) nr

c) proprietate privată nr

d) fără proprietar (abandonată) nr

Calitatea apei la sursă

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Lungimea totală a străzilor din lo-
calitate, inclusiv cu acoperire din: km

4 a) asfalt-beton km

5 b) prundiş (variantă albă) km

6 c) cu acoperire naturală km

Lungimea străzilor care nu dispun 
de reţele de apa, inclusiv: km

7 a) cu acoperire din asfalt-beton km

8 b) cu acoperire din prundiş km

9 c) cu acoperire naturală km

10
Branşamente (case) previzionate 
pentru conectare pe străzile care nu 
dispun de reţele de apă

nr

11
Branşamente (case) previzionate 
pentru conectare pe străzile care nu 
dispun de reţele de canal

nr

12 Indicaţi numărul de blocuri de locuit 
din localitate nr

Date demografice

13 Total familii nr

14 Total populaţie pers

15 Populaţia plecată din localitate la 
muncă peste hotare pers

Se indică numă-
rul de persoane 
care nu locuieşte 
în localitate mai 
mult de 3 luni

Numărul de loturi repartizate pen-
tru construcţia caselor, inclusiv Nr.

16 a) în construcţie nr

17 c) fără construcţie nr

Informaţie privind asigurarea loca-
lităţii cu servicii comunale

Gospodării conectate la serviciile de:

18 Alimentare cu apă nr
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

34 Indicaţi numărul fîntînilor mină şi a iz-
voarelor care: 

a) deţin paşapoarte tehnice nr

b) au zona sanitară, stabilită prin deci-
zia Consiliului local nr

c) sunt supuse testelor de laborator 
privind calitatea apei nr

d) au o evidenţă privind întreţinerea 
(data cînd au fost curăţite, dezinfec-
tate, data prelevării testelor pentru 
laborator şi rezultatele acestor probe)

nr

Date privind serviciul de alimentare 
cu apa si de canalizare

35 Volumul de apa dobîndită m3
Pentru perioada 
de activitate, dar 
nu mai mult de 
2008-2011, pe 
lună şi pe an

36 Volumul de apa facturată m3

37 Volum de apa pentru necesităţi proprii m3

38 Volumul de apa menajeră primită de 
staţia de epurare m3

39 Volumul de apă menajeră facturată m3

Caracteristica consumurilor: popu-
laţie

1. Numărul de persoane per gos-
podărie. Consumul mediu lunar de 
apă, pentru:

40 a) locuinţe cu 1 persoană m3/lună

41 b) locuinţe cu 2 persoane m3/lună 

42 c) locuinţe cu 3 persoane m3/lună 

43 d) locuinţe cu 4 persoane m3/lună 

44 e) locuinţe cu 5 si mai multe persoane m3/lună 

2. Dotări sanitare. Consum mediu 
lunar de apa pentru:

45 a) abonaţi cu cişmea în curte m3/lună 

46 b) abonaţi cu lavuar în casă m3/lună 

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

28
a) Numărul sondelor arteziene în 
care calitatea apei corespunde GOST 
“Apă potabilă”

Nr. 

29
b) Numărul sondelor arteziene în care 
calitatea apei nu corespunde GOST 
“Apă potabilă” la :

Nr.
Indicaţi denumi-
rea indicilor care 
nu corespund 
În caz dacă nu 
sunt date ale 
investigaţiilor 
făcute de labora-
torul Centrului de 
Sănătate Publi-
că, se vor utiliza 
datele din paşa-
poartele tehnice 
ale sondelor. 

1) 1 indicator Nr.

2) 2 indicatori Nr.

3) 3 indicatori Nr.

4) 4 indicatori şi mai mult Nr.

30 Debitul sursei (lor) de apă m3/zi

Se indică separat 
pentru fiecare 
sursă. Datele 
pot fi utilizate din 
paşaportul tehnic 
sau de facto

Fîntînile mină şi izvoarele din inte-
riorul localităţii

31 Numărul fîntînilor mină nr

32 Numărul izvoarelor nr

Calitatea apei la sursele (fîntîni-mi-
nă şi izvoare)

33 Numărul de fîntîni mină şi izvoare în 
care calitatea apei:

a) corespunde GOST Apa potabilă nr

b) nu corespunde la 1 indice nr

c) nu corespunde la 2 indici nr

d) nu corespunde la 3 şi mai mulţi in-
dici nr

Întreţinerea fîntînilor mină şi a iz-
voarelor
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Informaţii privind volumul de apă 
facturat:

63 Volum de apă facturat cu evidenţă 
prin contor m3

64 Volum de apă facturat cu evidenţă 
fără contor m3

65 Numărul de branşamente nr

Branşament este 
conexiunea de la 
magistrală pînă 
la consumator

Lungimea reţelelor de alimentare 
cu apă, inclusiv: km

66 a) Din polietelenă PE 80 sau PE 100 km

67 b) din oţel negru km

68 c) din fontă km

Lungimea reţelelor de canalizare, 
inclusiv: Km

69 a) din PVC SN4

Epurarea/Evacuarea apelor uzate 
menajere se face în:

70 a) staţie de epurare anaerobă m3/zi

71 b) staţie de epurare cu nămol activ 
(de tip TOPAS) m3/zi

72 c) staţie de epurare (treaptă mecani-
că) m3/zi

73 d) fose septice nr

74 e) gropi de stocare a deşeurilor lichide nr

Cadrul instituţional

75 - Deţineţi Autorizaţie de folosinţă spe-
ciala a apei da/nu

76
- Deţineţi Regulament de organizare 
şi funcţionare a serviciului de alimen-
tare cu apă şi de canalizare

da/nu

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

47 c) abonaţi cu wc, baie, cu încălzitor 
electric m3/lună 

48 d) abonaţi cu wc, baie, cu încălzitor pe 
gaz natural m3/lună 

49

3. Sectorul zootehnic. Consum 
mediu lunar de apă pentru gospo-
dăriile care cresc animale (bovine, 
cabaline, oi, capre, porcine) mini 
fermă:

50
4. Irigaţie sere. Consum mediu lu-
nar de apa per gospodărie pentru 
abonaţii care deţin sere

Consumurile şi caracteristica consu-
matorilor bugetari 

51 Numărul de locuri în liceu conform 
proiectului elevi

52 Numărul efectiv de elevi din liceu elevi

53 Volumul lunar de apă facturat pentru 
liceu m3/luna

54 Numărul de locuri în gimnaziu con-
form proiectului elevi

55 Numărul efectiv de elevi din gimnaziu elevi

56 Volumul lunar de apă facturat pentru 
gimnaziu m3/lună

57 Numărul de locuri în grădiniţă con-
form proiectului copii

58 Numărul efectiv de copii din grădiniţă copii

59 Volumul lunar de apă facturat pentru 
grădiniţă m3/lună

60 Volumul lunar de apă facturat pentru 
Primărie m3/lună

Informaţii privind caracteristica 
abonaţilor serviciul de alimentare 
cu apă:

61 abonaţi, dotări cu contor nr

62 abonaţi, fără contor nr
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

- numărul de întreruperi a alimentarii 
cu apă, inclusiv:

89
Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 100% de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenţii

zile

90 Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 75 % de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenţii

zile

91
Întreruperi de alimentare cu apă, cu 
afectarea a 50 % de consumatori, ca 
urmare a lucrărilor de intervenţii

zile

92
Întreruperi de alimentare cu apă, ca 
urmare a deconectării curentului elec-
tric, din motiv de neachitare 

Zile sau 
Ore

Indicati untatea 
de masura

93

Întreruperi de alimentare cu apa, 
ca urmare a deconectării curentului 
electric, din motiv de reparaţii a liniilor 
electrice

Zile sau 
Ore

Indicati untatea 
de masura

Numărul de personal în întreprin-
derile furnizoare de servicii

94 Total persoane, inclusiv per

95 a) cu studii superioare per

96 b) cu studii medii speciale per

97 c) cu studii medii per

98 d) cu studii generale per

Lista de state (Organigrama) indi-
caţi numărul de persoane Se indică numă-

rul de personal 
conform listei de 
funcţii, inclusiv şi 
părţi ale funcţiei. 
De exemplu 0,5; 
0,25;
Se indică real 
cîte persoane 
exercită funcţii

99 Director

100 Contabil şef, contabil

101 Inginer-şef sau inginer

102 Muncitori, inclusiv:

103 instalatori apă canal

104 electricieni

105 Alt personal

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

77
- Deţineţi Contract de gestiune a ser-
viciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare dintre Operator şi Primărie

da/nu

78 - Menţionaţi forma de organizare a 
Operatorului serviciului comunal:

Întreprindere Municipală

Selectaţi opţiu-
nea cu un simbol

Asociaţie a Utilizatorilor de Apa (ONG)

Societate comercială (S R L)

Societate comercială (S A)

Întreprindere Individuală

Secţie pe lîngă sau în componenţa 
primăriei

79 - Deţineţi Regulament de Ordine In-
terioară da/nu

80 - Sunt elaborate fişe de post da/nu

81 - Deţineţi Contract colectiv de munca da/nu

82 - Aveţi la întreprindere organizaţie sin-
dicală da/nu

83 - Întreprinderea este membru al unui 
patronat da/nu

84 - Întreprinderea este membru al unei 
organizaţii profesionale da/nu

85 - Întreprinderea dispune de serviciu 
intern de protecţie şi prevenire da/nu

86
- Întreprinderea dispune de legislaţia 
în domeniu, acte normative, SNiP, 
GOST, NCM si altele

da/nu

Nivelul de calitate al serviciului

87

- există un orar de prelevare a probe-
lor de analiză chimică /bacteriologică 
a apei potabile/apei menajere îndepli-
nite de laborator autorizat

da/nu

88 - numărul probelor care nu corespund 
normativelor, depăşire coli/index > 0.3



A
N

EX
E

133132
PL

A
N

IF
IC

A
RE

A
 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

Ă
  

LA
 N

IV
EL

 D
E 

R
A

IO
N

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

117 a) costuri cu salarii, cu asigurare soci-
ală şi medicală lei/an

Se indică datele 
pentru anii 2008-
2011, pe ani

118 b) costuri cu amortismentul lei/an

119 c) costuri cu energie electrică lei/an

120 d) costuri cu întreţinere şi reparaţii ale 
sistemului lei/an

121 e) costuri cu impozite, taxe lei/an

Structura cheltuielilor, inclusiv:

122 a) costul serviciilor %

123 b) cheltuieli comerciale %

124 c) cheltuieli generale şi administrative %

Dotarea întreprinderii cu mecanis-
me, instalaţii 

125 Excavator da/nu Indicaţi datele 
principale

126 Aparat de sudat polietelenă da/nu

127 Aparat de sudat otel da/nu

128 Tractor cu remorcă da/nu

129 Pompă mobilă pentru verificarea pre-
siunii da/nu

130 Instrument pentru săpături da/nu

131 Haine speciale şi de protecţie da/nu

132 Calculator pentru contabilitate şi evi-
denţa consumului da/nu

133 Imprimantă pentru tipărirea chitanţe-
lor da/nu

134 Telefon, fax da/nu

Aspecte de sănătate

135 Rata de boli infecţioase şi parazitare 
în localitate

136 - Numărul de cazuri la 1.000 de locu-
itori nr

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Informaţii privind consumuri de în-
treţinere

106 Consum specific energie electrică - 
pentru 1m3 apă kW/h

Date se prezintă 
pentru perioada 
2008 - 2011, pe 
luni şi pe an

107 Consum specific energie electrică - 
pentru 1 m3 canal kW/h

Consum combustibil, inclusiv

108 cărbune tone

109 gaz natural m3

110 carburanţi tone

Evolutia tariful pentru servicii apa 
canal pentru 2005-2010

111 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2005 Lei/m3

Se indica data 
aprobării şi nu-
mărul deciziei 
Consiliului local 
privind aprobarea 
tarifului

112 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2006 Lei/m3

113 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2007 Lei/m3

114 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2008 Lei/m3

115 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2009 Lei/m3

116 Tariful pentru 1m3 de apă/ de canal 
in anul 2010 Lei/m3

Structura cheltuielilor, inclusiv:



A
N

EX
E

135134
PL

A
N

IF
IC

A
RE

A
 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

Ă
  

LA
 N

IV
EL

 D
E 

R
A

IO
N

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

156 Cheltuieli curente mii lei

157 Cheltuieli capitale (inclusiv subvenţii 
capitale) mii lei

158 Rambursarea datoriei mii lei

159 Ieşirile de active financiare mii lei

160 În total cheltuieli bugetare mii lei

161
Bilanţul bugetului total (venituri buge-
tare totale minus cheltuieli bugetare 
totale)

mii lei

C) Localităţi fără acces la servicii organizate AAC

CHESTIONAR

privind starea sistemelor de alimentare ui apa si de canalizare în loca-
lităţile din satul ________________, com.___________________ raionul 

____________________

la data _____________ 2012

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Planul Urbanistic General al localităţii

Date generale

1 Suprafaţa localităţii (intravilan) ha

2 Suprafaţa medie pentru 1 gospodărie ha

3 Numărul de gospodării nr

Lungimea totală a străzilor din locali-
tate, inclusiv cu acoperire din: km

4 a) asfalt-beton km

5 b) prundiş (variantă albă) km

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

137 Rata de boli ale aparatului digestiv în 
localitate

138 - Numărul de cazuri la 1.000 de locu-
itori nr

Descrieţi necesarul fizic de inves-
tiţii

139 1) forarea sondei/lor sau amenajarea 
izvorului buc

140 2) reparaţia capitală a sondei (staţia 
de pompare de asupra puţului) buc

141 3) înlocuirea pompei buc

142 4) înlocuirea conductelor de presiune 
din interiorul sondei m

143 5) construcţia liniei de curent electric m

144 6) construcţia turnului de apă m3

145 7) construcţia reţelelor de alimentare 
cu apă m

146 8) construcţia staţiei de tratare a apei 
brute m3

147 9) construcţia staţiei de ridicare a pre-
siunii buc

148 10) Construcţia reţelelor de canalizare m

149 11) Construcţia staţiei de pompare 
canal nr

150 12) construcţia staţiei de epurare m3

151 13) construcţia treptei mecanice de 
epurare a apei

Sumarul bugetului local (in mii lei)

152 Venituri curente mii lei

153 Venituri din investiţii capitale mii lei

154 Surplusul din anul precedent mii lei

155 Venituri din titlu de creanţe (împrumu-
turi, credite) mii lei
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

18 Indicaţi sursa de apă din localitate:
Se inserează sur-
sa de apa care 
este în localitate

a) subterană Da/nu

b) de suprafaţă Da/nu

19 Sonde arteziene nr

Specificaţi şi 
anul construcţiei 
pentru fiecare în 
parte.

20 Staţii de pompare de asupra sondei nr

21 Indicaţi proprietatea surselor de apa 
(sondelor arteziene), inclusiv din total:

a) proprietate publică nr Se indica proprie-
tatea asupra mij-
loacelor fixe, care 
este confirmata 
prin documente. 
In cazul cind son-
da este repartiza-
ta ca cota valori-
ca este necesar 
de indicat la cite 
persoane lea 
revenit aceasta 
proprietate. Daca 
este posibil de 
indicat si valoa-
rea de bilant care 
a fost atribuita 
acestui mijloc.

b) proprietate privată colectivă (cota 
valorică) nr

c) proprietate privată nr

d) fără proprietar nr

Descrieţi sursele de apă (sonde arte-
ziene) privind starea tehnică, tehnolo-
gică şi aspecte juridice,

22 este lucrativă nr Se indică în drep-
tul poziţiei numă-
rul de surse de 
apă care respec-
tă condiţiile indi-
cate din totalul 
acestor surse.

23 are paşaport tehnic, nr

24 are conexiune la curent electric nr

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

6 c) cu acoperire naturală km

7 Cum apreciaţi calitatea străzilor aco-
perite cu beton-asfalt?

a) buna; b) satis-
făcătoare; c) ne-
satisfăcătoare

8 Cum apreciaţi calitatea străzilor aco-
perite cu prundiş?

a) buna; b) satis-
făcătoare; c) ne-
satisfăcătoare

Date demografice

9 Total familii nr

10 Total populaţie, inclusiv: per

11 Populaţia plecată din localitate la 
muncă per

Se indică numă-
rul de persoane 
care nu locuieşte 
sau practică des 
plecările în/din lo-
calitate mai mult 
de 3 luni

Informaţie privind dezvoltarea locali-
tăţii:

Numărul de loturi repartizate pentru 
construcţia caselor, inclusiv nr

12 a) în construcţie nr

13 c) fără construcţie nr

Informaţie privind asigurarea localităţii 
cu servicii comunale

14 Gospodării conectate la serviciile de:

15 Alimentare cu gaze naturale nr

16 Telecomunicaţii nr

17 Alimentare cu energie electrică nr

Date privind sistemele de alimentare 
cu apă şi de canalizare
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

31 Debitul sursei (lor) de apă m3/zi

Se indică sepa-
rat pentru fiecare 
sursă. Datele pot 
fi utilizate din pa-
şaportul tehnic 
sau de facto

Fîntînile mină şi izvoarele din interio-
rul localităţii

32 Numărul fîntînilor mină nr

33 Numărul izvoarelor nr

Calitatea apei la sursele (fîntîni-mină 
şi izvoare)

34 Numărul de fîntîni mină şi izvoare în 
care calitatea apei:

a) corespunde GOST Apa potabilă nr

b) nu corespunde la 1 indice nr

c) nu corespunde la 2 indici nr

d) nu corespunde la 3 şi mai mulţi in-
dici nr

Întreţinerea fîntînilor mină şi a izvoa-
relor

35 Indicaţi numărul fîntînilor mină şi a iz-
voarelor care: 

a) deţin paşapoarte tehnice nr

b) au zona sanitară, stabilită prin deci-
zia Consiliului local nr

c) sunt supuse testelor de laborator 
privind calitatea apei nr

d) au o evidenţă privind întreţinerea 
(data cînd au fost curăţite, dezinfec-
tate, data prelevării testelor pentru 
laborator şi rezultatele acestor probe)

nr

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

25 zona de protecţie sanitară este legali-
zată prin decizia CL

descri-
ere

Se indică dacă 
zona de protecţie 
este legalizată 
prin Decizia Con-
siliului local, dacă 
necesită repara-
ţii, dacă se asigu-
ră parametrii indi-
caţi în normative

26
5. zona de protecţie sanitară cores-
punde parametrilor indicaţi în norma-
tive

27 Indicaţi distanţa de la sursa de apă 
pînă la localitate km

În caz daca sunt 
mai multe surse, 
se indică toate 
variantele 

28 6.Rezervoare de înmagazinare, inclu-
siv:

a) din beton armat m3 Descrieţi starea 
lor

b) din oţel carbon m3

Calitatea apei la sursă

29
a) Numărul sondelor arteziene în 
care calitatea apei corespunde GOST 
“Apă potabilă”

Nr. 

30
b) Numărul sondelor arteziene în care 
calitatea apei nu corespunde GOST 
“Apă potabilă” la :

Nr.
Indicaţi denumi-
rea indicilor care 
nu corespund 
În caz dacă nu 
sunt date ale 
investigaţiilor fă-
cute de laborato-
rul Centrului de 
Sănătate Publi-
că, se vor utiliza 
datele din paşa-
poartele tehnice 
ale sondelor. 

1) 1 indicator Nr.

2) 2 indicatori Nr.

3) 3 indicatori Nr.

4) 4 indicatori şi mai mult Nr.
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Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

49 • Rata de boli ale aparatului digestiv 
în localitate

- Numărul de cazuri la 1.000 de locu-
itori

Descrieţi necesarul fizic de investiţii

50 Investiţiile sunt necesare în infrastruc-
tură:

1) forarea sondei/lor sau amenajarea 
izvorului buc

2) reparaţia capitală a sondei (staţia 
de pompare de asupra puţului) buc

3) înlocuirea pompei buc

4) înlocuirea conductelor de presiune 
din interiorul sondei m

5) construcţia liniei de curent electric m

6) construcţia turnului de apă m3

7) construcţia reţelelor de alimentare 
cu apă m

8) construcţia staţiei de tratare a apei 
brute m3

9) construcţia stadiei de ridicare a 
presiunii buc

10) Construcţia reţelelor de canalizare m

11) Construcţia staţiei de pompare 
canal nr

12) construcţia staţiei de epurare m3

13) construcţia treptei mecanice de 
epurare a apei

Sumarul bugetului local (in mii lei)

51 Venituri curente mii lei

52 Venituri din investiţii capitale mii lei

53 Surplusul din anul precedent mii lei

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

Caracteristica consumatorilor buge-
tari, comerciali şi industriali (existenţi 
sau previzionaţi)

36 Numărul de locuri în liceu conform 
proiectului elevi

37 Numărul efectiv de elevi din liceu elevi

38 Numărul de locuri în gimnaziu con-
form proiectului elevi

39 Numărul efectiv de elevi din gimnaziu elevi

40 Numărul de locuri în grădiniţă con-
form proiectului copii

41 Numărul efectiv de copii din grădiniţă copii

Sectorul zootehnic, total animale

42 bovine cap

43 cabaline cap

44 porcine cap

45 oi, capre cap

46 suprafaţa irigabilă (grădini) ha

47

Descrieţi cum se rezolvă alimenta-
rea cu apă şi canalizarea obiectelor: 
scoală, grădiniţă, club în condiţiile 
lipsei sistemului centralizat (pentru 
fiecare obiect separat)

alimentare cu apă din fîntîna mină Indicaţi 

alimentare cu apă din izvor

WC în curte

Groapa de stocare a apelor uzate

Aspecte de sănătate

48 Rata de boli infecţioase şi parazitare 
în localitate

- Numărul de cazuri la 1.000 de locu-
itori
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includerea criteriilor şi indicatorilor

A. Priorităţile naţionale1

Prioritatea Reducerea morbidităţii legate de apă 

Criteriul propus
Prioritate se acordă localităţilor cu cea mai mare pondere de 
fîntîni arteziene în care calitatea apei nu îndeplineşte cerinţelor 
indicilor standardelor 3 GOST1 de “apă potabilă” 

Indicatorii

Numărul de fîntîni (inclusiv, fîntînile arteziene) şi de izvoare din 
localitate în care calitatea apei: 
•	 nu corespunde unui număr de 3 sau mai mulţi indici ai 

standardelor GOST de "apă potabilă": 1 punct pentru fie-
care 10% din numărul fîntînilor /izvoarelor

•	 nu corespunde unui număr de 2 indici: 1 punct pentru fie-
care 20%

•	 nu corespunde unui număr de 1 indice: 1 punct pentru 
fiecare 30%

Exemplu: există 30 de fîntîni în localitate, 25% dintre ele nu co-
respund la 3 sau mai mulţi indici ai standardelor GOST de “apă 
potabilă”, 25% nu corespund la 2 indici, şi restul nu corespunde 
la 1 indice. Localitatea primeşte 5,4 puncte (25% / 10% + 25% / 
20% + 50% / 30%). Numărul maxim de puncte: 10 (atunci cînd 
toate fîntînile nu corespund la 3 sau mai mulţi indici).

Prioritatea Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii 
centralizate de aprovizionare cu apă

Criteriul propus Prioritate se acordă localităţilor cu un procent scăzut al populaţiei 
cu acces la serviciile centralizate de aprovizionare cu apă.

Indicatorii

•	 Nu există o reţea de aprovizionare centralizată cu apă în 
localitate: 10 puncte

•	 În localitate există o reţea de aprovizionare centralizată 
cu apă: localitatea primeşte cu 1 punct mai puţin pentru 
fiecare 10% de acoperire cu conducte de aprovizionare cu 
apă

Gradul de acoperire cu serviciile centralizate de aprovizionare cu 
apă se calculează ca numărul de gospodării conectate la apro-
vizionarea cu apă, împărţit la numărul total al gospodăriilor din 
localitate.
Exemplu: o localitate cu 400 gospodării are aprovizionare cu 
servicii centralizate de apă pentru un număr de 100 gospodării. 
Această localitate obţine 7,5 puncte (10 - 10 * 100/400).

1 Au fost discutate mai multe criterii şi, în cele din urmă, s-a decis să se măsoare calitatea apei. 
Datele privind numărul bolilor în localitate nu au fost disponibile.

Denumirea indicatorului UM Va-
loare Adnotare

54 Venituri din titlu de creanţe (împrumu-
turi credite) mii lei

55 Cheltuieli curente mii lei

56 Cheltuieli capitale (inclusiv subvenţii 
capitale) mii lei

57 Rambursarea datoriei mii lei

58 Ieşirile de active financiare mii lei

59 În total cheltuieli bugetare mii lei

60
Bilanţul bugetului total (venituri buge-
tare totale minus cheltuieli bugetare 
totale)

mii lei
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Prioritatea Lărgirea accesului la servicii îmbunătăţite AAC pentru instituţii-
le (pre-)şcolare 

Criteriul 
propus Prioritate se acordă localităţilor cu instituţii (pre-)şcolare

Indicatorii

Şcolile din localitate:
•	 Dacă şcoala din localitate nu are nici aprovizionare cu apă, şi 

nici instalaţii sanitare: 10 puncte 
•	 Dacă şcoala are aprovizionare cu apă, dar nu are instalaţii 

sanitare (sau are instalaţii sanitare, dar nu are aprovizionare cu 
apă): 5 puncte 

•	 Dacă nu există şcoală în localitate, sau şcoala are atît 
aprovizionare cu apă, cît şi instalaţii sanitare: 0 puncte

B. Priorităţile raionale

Cahul
Prioritatea A acorda suport dezvoltării economice

Criteriul propus

Prioritate este acordată localităţilor cu cel mai înalt potenţial eco-
nomic. Potenţialul turistic este definit ca:
•	 Locuri de interes pentru turişti situate în localitatea fără 

reţele de aprovizionare cu apă / canalizare: rîu, lac, pădure 
cu potecă turistică, monumente, muzee, etc 

•	 Restaurante şi cafenele fără reţea de conducte de apă /
canalizare 

•	 Întreprinderi de prelucrare a produselor alimentare fără 
reţea de conducte de aprovizionare cu apă/canalizare 

•	 Întreprinderi de prelucrare a produselor alimentare fără 
reţea de conducte de aprovizionare cu apă/canalizare

Prioritatea Asigurarea neîntreruptă a furnizării apei către populaţie (24 de 
ore)

Criteriul 
propus

Prioritate se acordă localităţilor în care aprovizionarea cu apă potabilă 
este efectuată fără întreruperi.

Indicatorii

Numărul de zile pe an cînd aprovizionarea cu apă a fost întreruptă:
•	 Mai puţin de 5 zile: 0 puncte
•	 5-9 zile: 2 puncte
•	 10-19 zile: 4 puncte
•	 20-29 zile: 6 puncte
•	 30-39 zile: 8 puncte
•	 40 zile şi mai multe: 10 puncte

Prioritatea Creşterea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii îmbună-
tăţite de canalizare 

Criteriul 
propus

Prioritate se oferă localităţilor care nu au sisteme de canalizare sau 
au un grad limitat de acoperire cu sisteme de canalizare.

Indicatorii

•	 Sistemul existent de canalizare şi gradul de acoperire cu ser-
viciile respective în localitate:

•	 Dacă există sistem de canalizare care acoperă > 90% ale 
gospodăriilor: 0 puncte

•	 Dacă există sistem de canalizare care acoperă > 75% ale 
gospodăriilor: 2 puncte

•	 Dacă există sistem de canalizare care acoperă < 75% ale 
gospodăriilor în localităţile cu o populaţie mai mică de 2000 PE 
(PE=populaţie): 4 puncte

•	 Dacă există sistem de canalizare care acoperă < 75% ale 
gospodăriilor în localităţile cu o populaţie mai mare de 2000 PE: 
6 puncte

•	 Dacă nu există sistem de canalizare în localităţile cu o populaţie 
mai mică de 2000 PE: 8 puncte

•	 Dacă nu există sistem de canalizare în localităţile cu o populaţie 
mai mare de 2000 PE: 10 puncte 

Prioritatea Stoparea deteriorării infrastructurii existente a sistemului de 
AAC 

Criteriul 
propus

Se acordă prioritate localităţilor în care infrastructura existentă în AAC 
este depreciată

Indicatorii

Infrastructura sistemului AAC din localitate:
•	 Infrastructură nu există: 0 puncte
•	 Infrastructura există: 1 punct pentru fiecare 10% de conducte 

construite înainte de 1995
Ponderea conductelor construite înainte de 1995 se calculează ca 
suma lungimii reţelelor construite înainte de 1995 referită la lungimea 
totală a reţelelor din localitate. 
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Indicatorii

Punctele sunt însumate pentru fiecare instituţie publică (definit mai 
jos) şi apoi împărţite la numărul de locuitori, înmulţit cu 100. Formula 
stabileşte puncte pentru numărul instituţiilor publice la 100 locuitori:
 - Instituţii medicale (centre de sănătate şi centre ale medicilor de 

familie): 
•	 Pentru fiecare instituţie medicală fără reţea de aprovizionare cu 

apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte 
•	 Pentru fiecare instituţie medicală cu reţea de aprovizionare cu 

apă, dar fără reţea de canalizare: 1 punct 
 - Instituţii de asistenţă socială (centre de reabilitare):
•	 Pentru fiecare instituţie de asistenţă socială fără reţea de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte
•	 Pentru fiecare instituţie de asistenţă socială cu reţea de 

aprovizionare cu apă , dar fără reţea de canalizare: 1 punct 

Rîşcani
Prioritatea Îmbunătăţirea furnizării serviciilor existente 

Criteriul 
propus

Prioritate este acordată localităţilor care au experienţă în îmbunătăţi-
rea întreprinderilor lor de Apă-Canal (furnizorii de servicii AAC).

Indicatorii

Numărul de acţiuni pe care le-a implementat Apă-Canal sau APL:
•	 Cooperare intercomunitară: 2 puncte 
•	 Reguli de organizare şi operare a serviciului: 1 punct 
•	 Contract de serviciu cu APL 1: 1 punct 
•	 Fişe de post: 1 punct
•	 Serviciu intern de prevenire şi protecţie: 1 punct 
•	 Perioada de prelevare a probelor pentru analiza 

chimică / bacteriologică: 1 punct 

Prioritatea Îmbunătăţirea condiţiilor de trai în localităţile dezavantajate

Criteriul 
propus Prioritate se acordă localităţilor mici dezavantajate, cu venituri mici.

Indicatorii

Puncte sunt alocate pentru:
•	 Numărul de pensionari > 40%: 1 punct
•	 Populaţia localităţii < 500: 1 punct
•	 Numărul de agenţi economici (întreprinderi) în localitate < 5: 1 

punct 

Prioritatea A acorda suport dezvoltării economice

Indicatorii

Se însumează punctele pentru fiecare indicator de potenţial al 
dezvoltării economice (aşa cum este definit mai jos), şi apoi îm-
părţit la numărul de locuitori, înmulţit cu 100. Formula stabileşte 
punctele pentru numărul de indicatori de dezvoltare economică 
la 100 locuitori: 
 - Pentru fiecare loc de interes turistic dintr-o localitate fără 

reţea de conducte de apă /canalizare: 3 puncte 
•	 Pentru fiecare loc de interes într-o localitate cu aprovizion-

are cu apă prin conducte, care acoperă cu servicii mai 
puţin de 50% din populaţie, şi care nu dispune de reţea de 
canalizare: 2 puncte

•	 Pentru fiecare loc de interes într-o localitate care dispune 
de aprovizionare cu apă prin conducte şi care acoperă cu 
servicii mai mult de 50% din populaţie, dar fără reţea de 
canalizare: 1 punct

 - Restaurante / cafenele: 
•	 Pentru fiecare restaurant / cafenea fără conducte de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 3 puncte
•	 Pentru fiecare restaurant / cafenea cu conducte de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte
 - Întreprinderi de prelucrare a alimentelor: 
•	 Pentru fiecare întreprindere de prelucrare a produselor 

alimentare fără reţele de aprovizionare cu apă şi fără reţea 
de canalizare: 3 puncte 

•	 Pentru fiecare întreprindere de prelucrare a produselor 
alimentare cu reţea de aprovizionare cu apă şi fără reţea 
de canalizare: 2 puncte 

•	 Întreprinderi industriale: 
•	 Pentru fiecare întreprindere industrială fără reţea de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 3 puncte 
•	 Pentru fiecare întreprindere industrială cu reţea de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte

Prioritatea A acoperi necesităţile a cât mai multe persoane posibil

Criteriul 
propus

Prioritare este acordată localităţilor cu cel mai mare număr de popu-
laţie.

Indicator Pentru fiecare 100 locuitori: 1 punct

Prioritatea Îmbunătăţirea accesului la serviciile AAC pentru instituţiile publice (în 
special, pentru centrele de sănătate)

Criteriul 
propus

Se acordă prioritate localităţilor cu cel mai mare număr de instituţii 
publice fără acces la serviciile AAC.
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N Anexa III: Model de capitol pentru sisteme 

de apă şi de canalizare al Strategiei de 
Dezvoltare Socio-Economică 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE SOCIO-
ECONOMICĂ A RAIONULUI CAHUL PENTRU 

2012-2017

Componenta: Aprovizionarea cu apă şi servicii de canalizare

2012

Prioritatea Îmbunătăţirea accesului la serviciile AAC pentru instituţiile 
publice (cu excepţia şcolilor)

Criteriul pro-
pus

Prioritate se acordă localităţilor cu cel mai mare număr de instituţii 
publice fără acces la serviciile ACC.

Indicatorii

Punctele sunt însumate pentru fiecare instituţie publică (precum este 
definit mai jos) şi apoi suma lor este împărţită la numărul de locuitori, 
înmulţit cu 100. Formula stabileşte puncte pentru numărul instituţiilor 
publice la 100 locuitori:
 - Instituţii medicale (centre de sănătate şi centre ale medicilor de 

familie):
•	 Pentru fiecare instituţie medicală fără reţea de aprovizionare cu 

apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte 
•	 Pentru fiecare instituţie medicală cu reţea de aprovizionare cu 

apă şi fără reţea de canalizare: 1 punct 
 - Centre comunitare: 
•	 Pentru fiecare centru comunitar fără reţea de aprovizionare cu 

apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte
•	 Pentru fiecare instituţie medicală cu reţea de aprovizionare cu 

apă şi fără reţea de canalizare: 1 punct 
 - Instituţiile de asistenţă socială (centre de reabilitare):
•	 Pentru fiecare instituţie de asistenţă socială fără reţea de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 2 puncte
•	 Pentru fiecare instituţie de asistenţă socială cu reţea de 

aprovizionare cu apă şi fără reţea de canalizare: 1 punct 

Prioritatea Lărgirea infrastructurii AAC existente

Criteriul 
propus

Prioritate se acordă localităţilor cu infrastructură AAC existentă, dar 
care nu are acoperire la nivel de 100%.

Indicatorii
Pentru fiecare 10% din rata de conectare la reţeaua de apă: 1 punct 
Pentru rata4 de conectare mai mare de 90%: 0 puncte
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N Abrevieri

AAC Aprovizionare cu Apă și Canalizare

ADR Sud Agenţia de Dezvoltare Regională Sud

APL Autoritate Publică Locală

BEI Banca Europeană de Investiţii

BERD Banca Europeană pentru Reconstrucţie și Dezvoltare

FNDR Fondul Naţional de Dezvoltare Regională

GLL Grup Local de Lucru

ÎM Întreprindere Municipală 

ONG Organizaţie non-guvernamentală

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-Economică

UM Unitate de măsură
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ticipative cu scopul de a oferi informaţiile necesare pentru prioritizarea 
localităţilor în baza priorităţilor stabilite. Sistemul de prioritizare trebuie să 
reflecte priorităţile stabilite atât la nivel naţional, cât şi local. Astfel, s-a 
optat pentru combinarea priorităţilor naţionale cu cele locale. La această 
etapă, au fost implicate instituţiile locale (APL, Centrul de Sănătate Publi-
că) şi instituţiile naţionale (Centrul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia 
Relaţii Funciare şi Cadastru.)

•	 Analiza datelor a avut scopul de a stabili prioritizarea localităţilor, în con-
formitate cu priorităţile stabilite. De asemenea, s-au luat în considerare 
posibilităţile tehnice de gestionare eficientă a serviciilor de livrare a ser-
viciilor de AAC. Analiza datelor a fost realizată de o echipă naţională şi 
internaţională de experţi tehnici in domeniul AAC.

•	 Alimentarea cu apă şi opţiunile de canalizare au fost discutate la a 4-a 
Masa rotundă organizată cu echipa locală şi primarii din fiecare localitate. 
Au fost propuse opţiunile de alimentare cu apa, bazate pe posibilităţile de 
conectare a cetăţenilor la apă potabilă sigură şi soluţii eficiente de gestio-
nare a serviciilor. Din cauza lipsei surselor de apă potabilă curată şi sigură 
şi, pentru o eficienţă mai bună a serviciilor, soluţiile propuse s-au bazat pe 
cooperarea inter-comunală.

•	 Obiectivele pe termen lung, specifice şi planul de acţiune (acţiuni soft) 
pentru 2012 - 2017 au fost dezvoltate în cadrul mesei rotunde 5 de echipa 
locală, cu asistenţă din partea experţilor.

Abordarea folosită pentru a defini clusterul (zona optimă de funcţionare) pentru 
servicii AAC s-a bazat pe următoarele ipoteze:

•	 Zona optimă de operare pentru serviciile AAC se bazează pe nevoia de 
servicii de aprovizionare cu apă. S-a presupus că serviciile de canalizare 
vor urma serviciile de aprovizionare cu apă;

•	 Primul pas în definirea zonei optime de funcţionare pentru serviciile de 
apă a fost inventarierea surselor de apă existente şi a infrastructurii din 
acest domeniu;

•	 În baza informaţiilor colectate de experţi, au fost propuse mai multe opţiuni 
posibile cu privire la modul de abordare a problemelor de alimentare cu 
apă în întregul raion. Acest lucru a fost realizat prin luarea în considerare 
a modului de utilizare a surselor de apă existente şi / sau construirea de 
noi prize de apă pentru apele de suprafaţă;

•	 Pentru fiecare opţiune propusă, infrastructura necesară (staţii de pompa-
re, reţea de apă şi a reţelei de distribuţie, turnuri de apa si rezervoare) a 
fost determinată prin modelarea hidraulică.

•	 Au fost estimate costurile de investiţii şi de exploatare pentru fiecare op-
ţiune;

Introducere
Scopul principal al actualizării Strategiei de dezvoltare socio-economică (SDSE) 
a raionului Cahul, componenta aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC) este 
de a oferi o orientare clară pe domeniul dezvoltării sectorului de aprovizionare 
cu apă şi canalizare în scopul de asigurare a accesului populaţiei la servicii îm-
bunătăţite cantitativ şi calitativ.

Pentru aceasta, a fost folosită o metodologie de planificare inovatoare, care 
implică priorităţile locale şi naţionale în sectorul de alimentare cu apă şi cana-
lizare, acestea fiind stabilite în mod participativ de către comunităţile locale din 
r-l Cahul. 

Procesul de planificare a fost coordonat de către Agenţia de Dezvoltare Regio-
nală Sud, care asigură promovarea politicilor regionale in domeniu și relaţiile de 
colaborare cu ministerele de ramură şi instituţiile specializate din acest sector.

Agenţia de Colaborare Internaţională a Germaniei (GIZ) a oferit asistenţă 
plenară la toate etapele procesului, în special prin expertiza tehnică asigurată 
cu participarea experţilor naţionali şi internaţionali. Colaborarea GIZ cu Univer-
sitatea Humboldt din Germania a făcut posibilă aplicarea metodei participa-
tive şi implicarea tuturor persoanelor interesate în procesul de identificare a 
necesităţilor şi stabilirii opţiunilor de dezvoltare. 

I. Informaţii generale

1.1. Metodologia de actualizare a SDSE, componenta aproviziona-
rea cu apă şi servicii de canalizare

Metodologia de planificare participativă pentru actualizarea capitolului SDSE 
privind aprovizionarea cu apă şi canalizare cuprinde următoarele etape princi-
pale:

•	 Stabilirea consensului la nivel local. Metodologia de planificare a fost 
discutată şi acceptată de către reprezentanţi ai Consiliul Raional Cahul 
prin intermediul grupului de lucru, ce include funcţionari din CR Cahul şi 
APL de nivel I din raion, operatorii serviciilor de aprovizionare cu apă și 
canalizare, reprezentanţi ai societăţii civile şi serviciilor desconcentrate de 
stat (Centrul de Sănătate Publica, Agenţia de Ecologie);

•	 Stabilirea priorităţilor naţionale. Priorităţile naţionale au fost identificate 
în baza documentelor de politici naţionale;

•	 Determinarea priorităţilor locale, ce reflectă cele mai importante nevoi 
ale comunităţilor locale au fost stabilite în mod participativ în cadrul dife-
ritor evenimente printre care: discuţiile în focus-grupuri şi mesele rotunde 
nr.1, nr.2 şi nr.3. în care au fost implicaţi activ actorii sociali locali. 
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toriul Moldovei demonstrează, de asemenea, că odată cu extinderea suprafeţei 
bazinului de alimentare a cursului de apă creşte şi presiunea antropică asupra 
calităţii apelor. Această situaţie este tipică pentru rîul Prut, in care se observă 
majorarea pe porţiunile inferioare ale cursului apelor a indexului obţinut prin 
raportarea concentraţiilor reale de CBO5 şi NH4 la CMA.

Calitatea apelor cursurilor de apă este influenţată puternic de evacuările de po-
luanţi în apele uzate, concentrat deversate în bazinele de apă, de modul de ges-
tionare a bazinului lor de către ţările de frontieră, de colaborarea ţărilor pentru 
protecţia şi utilizarea durabilă a apelor.

Avem în comun cu Ucraina şi România de soluţionat probleme importante ce 
ţin de un şir de premise conformate şi condiţii actuale, care necesită o revizuire 
radicală a principiilor gestionării în sectorul resurselor acvatice, din motivul că 
starea resurselor acvatice, în aspectul existent, nu garantează securitatea ali-
mentară, sanitaro-igienică şi ecologică, totodată, nu contribuie la dezvoltarea 
economică şi socială durabilă a tuturor ţărilor din bazinul râurilor de frontieră. 
Aceste premise pentru Republica Moldova pot fi stipulate astfel:

•	 Aplicarea fragmentată a legislaţiei în domeniul apelor (nu reflectă deloc 
aspectele transfrontiere) .

•	 Aplicarea Bazei normative învechite de gestionare, utilizare şi protecţie a 
apelor.

•	 Dezmembrarea administrativă a problemelor. Separarea responsabilită-
ţilor pe problemele utilizării apelor de suprafaţă şi subterane, protecţiei 
acestora, conservării ecosistemelor, impactului negativ asupra apelor în-
tre diferite structuri administrative.

•	 Impactul negativ al calităţii reduse a apei şi a serviciului comunal asupra 
sănătăţii populaţiei.

•	 Degradarea continuă a infrastructurii hidrotehnice şi gospodăririi apelor.
•	 Posibilităţile financiare limitate ale ţării şi venitul redus al populaţiei.
•	 Măsurile insuficiente pentru atragerea investiţiilor şi pentru colaborarea cu 

ţările vecine în domeniul gestionării durabile a resurselor de apă.

Sistemul de alimentare cu apă a oraşului Cahul este bazat pe apa de suprafaţă, 
captată din râul Prut. Staţia de captare a apei este situată la cca. 4 km spre vest 
de la centrul oraşului. De la staţia de captare, apa brută este pompată printr-o 
aducţiune cu o lungime de 8 km la staţie de tratare, situată la cca. 4 km spre 
sud de la centrul oraşului. Staţia de tratare include următoarele instalaţii: ames-
tecător vertical pentru introducerea soluţiei de coagulant (sulfat de aluminiu); 
camere de reacţie; decantoare suspensionale; filtre rapide deschise; staţie de 
clorinare pentru tratare finală.

•	 Zona optimă de funcţionare a serviciilor de alimentare cu apă se va baza 
pe abordarea cost-eficacitate.

1.2. Cadrul legal şi instituţional în domeniul AAC

Cadrul naţional legal în domeniul AAC
Evaluarea cadrului legislativ.

Activitatea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare la nivel naţional sunt 
reglementate de următoarele regulamente şi acte normative:

•	 Regulamentul – cadru privind folosirea sistemelor comunale de alimentare 
cu apă şi canalizare. Aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldo-
va nr.656 din 27 mai 2002;

•	 Regulamentul – cadru privind exploatarea tehnică a sistemelor de alimen-
tare  cu apă şi canalizare. Ordin nr.6 din 24.01.2006 ADR.

•	 Metodica elaborării normativelor de consum tehnologic al apei la între-
prinderile prestatoare de servicii alimentare cu apă şi canalizări a Repu-
blicii Moldova. Aprobate de MDT, C şi GC al RM cu ordinul nr. 163 din 
27.10.1999;

•	 Regulament-Cadru privind recepţionarea apelor uzate , eliberarea con-
diţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de 
canalizare al localităţilor. Ordinul nr.40 din 18.02.2005 al Departamentului 
Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.

•	 Regulamentul securităţii tehnice la exploatarea gospodăriei apeduct şi ca-
nalizare. Aprobat de MGC şi L cu ordinul nr.69 din 11 martie 1990;

•	 Consiliul raional va prevedea în planurile sale de monitorizare îndeplinirea 
acestei strategii, adaptarea şi aprobarea prin decizia Consiliului Raional 
Cahul, cât și aplicarea acestor prevederi în practică.

II. Situaţia curentă privind aprovizionare cu apă şi ser-
vicii de canalizare în raionul Cahul

2.1. Resursele de apă. Calitatea apei

Hidrologia zonei este prezentată de rîul Prut, care formează pe cursul său vi-
roage, golfuri şi lacuri naturale. Teritoriul este traversat de rîurile Cahul, Coti-
hana, Sălcia Mare şi Sălcia Mică, Tiheci şi Lărguţa. În hotarele raionului sunt 
cele mai mari lacuri ale Moldovei: Beleu şi Manta. Calitatea apelor r. Prut, în 
aval de Ungheni, este influenţată de evacuările de ape uzate insuficient epurate 
la instalaţiile din Valea Mare (România), mai ales în perioada lunilor septem-
brie-octombrie, cînd debitul apei r. Prut este cel mai mic. Rezultatele analizelor 
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N Protocolul Apă şi Sănătatea semnat de Republica Moldova la 10 martie 2000 şi 

la care a devenit parte la 15 decembrie 2005. În conformitate cu ordinul comun 
al ministerelor Mediului şi Sănătăţii, semnat la 20 octombrie 2010 a fost apro-
bată lista indicatorilor care prevede asigurarea accesului la surse îmbunătăţite 
de apă a 35% din populaţia rurală pînă în anul 2015 şi a 45% pînă în anul 2020. 
În cadrul raionului se observă tendinţa unui progres a dezvoltării serviciilor de 
alimentare cu apă în localităţile de reşedinţă a comunei şi în satele mari (30,0%) 
şi mai puţin în satele din componenţa comunei sau cele cu un număr mic de 
populaţie (20,5%). În concluzie, se poate de accentuat că administraţia raionului 
şi a comunelor raionului Cahul necesită să depună eforturi semnificative ca să 
se alinieze la indicatorii – ţintă.

2.3. Accesibilitatea populaţiei raionului Cahul la serviciile de cana-
lizare 

Tabelul nr.2 Accesibilitatea serviciilor de canalizare şi epurarea apelor uzate 

№ 
d/o Indicator

UM Aglomerări umane

Total 
raion oraşe

Mediul rural

comu-
ne sate

1 Număr localităţi număr 55 1 36 18

2 Localităţi beneficiari de 
canalizare 4 1 10 0

3 Total populaţie număr 124,8 39,7 77,3 7,8

4
Populaţie beneficiară de 
servicii de canalizare din 
reţeaua publică

număr 35,4 34,5 0,9 0

% 28,4% 86,9% 1,2% 0%

Este destul de dificil de a prevedea o dezvoltare a sistemelor de canalizare şi 
epurare a apelor uzate în condiţiile unui deficit de capacităţi financiare. În ace-
laşi timp, este necesar de a eficientiza utilizarea resurselor financiare destinate 
construcţiei sistemelor de canalizare prin stabilirea unor priorităţi la nivel de ra-
ion şi selectarea spre implementare a unor tehnologii care ar respecta relaţia 
cost-calitate. Una din modalităţi de rezolvare este cerinţa de a desfăşura licitaţia 
pentru construcţia sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare după mo-
delul “fidecul galben” sau în conformitate cu prevederile modelului “Sub cheie”. 
Aceasta va permite creşterea responsabilităţii părţilor implicate şi va impune 
respectarea relaţiei cost-calitate.

Apa tratată este înmagazinată în trei rezervoare subterane cu capacitatea 2000 
m3 fiecare, şi distribuită de la staţia de pompare (SP), situată pe teritoriul staţiei 
de tratare (ST).

În prezent, debitul apei livrate în oraş este de 3000 m3/zi, în timp ce capacitatea 
staţiei de pompare SP este cca. 23000 m3/zi (când toate trei (3) pompe sunt în 
operare).

Staţia de tratare a apei a fost proiectată pentru o capacitate de 27500 m3/zi, 
capacitatea reală a apei tratate fiind de 8,000 m3/zi.

2.2. Infrastructura de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare

Infrastructura de alimentare cu apă şi canalizare pentru raionul Cahul se poate 
caracteriza, în ciuda influenţei situaţiei critice din economia naţională şi decli-
nului financiar al populaţiei, ca una satisfăcătoare. Sistemele de alimentare cu 
apă din localităţile rurale în mare măsură sunt construite actual din materiale 
performante. Din totalul de 279,3km de reţele de apă, 82,8% sunt din polietele-
nă, 5,84% sunt din fontă şi numai 11,3% sunt din oţel – carbon. Întreprinderea 
Municipală ”Apă-Canal Cahul” a beneficiat de un şir de credite şi granturi, care 
au permis realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor de apă şi staţiilor de 
pompare. 

Tabelul nr.1 Accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă 

№ 
d/o Indicator

UM Aglomerări umane

Total 
raion oraşe

Mediul rural
comune sate

1 Număr localităţi număr 55 1 36 18

2
Localităţi beneficiari de 
servicii de alimentare cu 
apă

număr 31 1 23 7

3 Total populaţie număr 124,8 39,7 77,3 7,8

4
Populaţie beneficiară de 
servicii de alimentare cu 
apă din reţeaua publică

număr 61,4 36,6 23,2 1,6

% 49,2% 92,2% 30,0%
20,5%

Analiza datelor privind accesibilitatea populaţiei la servicii de alimentare cu apă 
demonstrează că situaţia din raion este sub nivelul indicatorilor - ţintă stipulaţi în 
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mentare cu apă şi canalizare revine, conform legislaţiei în vigoare, autorităţilor 
administraţiei publice locale- Consiliului orășenesc Cahul, consiliilor locale din 
raion şi Consiliului Raional Cahul.

Autorităţile locale cu atribuţii şi competenţe în sfera serviciilor comunitare de 
utilităţi publice sunt:

•	 Consiliul raional Cahul – pentru servicii de interes raional;
•	 Consiliile locale de nivelul I – pentru servicii de interes local;
•	 Asociaţiile de cooperare intercomunitară (necesare de a fi înfiinţate) de-

finite ca instituţii publice şi înfiinţate de administraţiile publice locale, care 
îşi asumă şi exercită atribuţiile, responsabilităţile şi drepturile pe domeniul 
strict al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru şi în numele 
autorităţilor administraţiilor publice locale asociate.

Pentru ajustarea cadrului instituţional la nivel local Consiliul Raional Cahul ur-
mează să creeze prin decizia sa Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Comu-
nale de Utilităţi Publice. Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare, se vor 
atribui următoarele competenţe:

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind elaborarea şi aprobarea 
proiectelor de strategii proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor 
de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare existente, precum şi a proiectelor de programe de înfiinţare a 
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind coordonarea proiectării 
şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o 
concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-so-
cială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind asocierea intercomunitară 
în vederea înfiinţării, organizării, gestionării şi exploatării în interes comun 
a unor servicii, inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de in-
vestiţii specifice sistemelor de utilităţi publice;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind delegarea gestiunii servici-
ilor, precum şi darea în administrare sau concesionarea bunurilor proprie-
tate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, ce constituie 
infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciilor;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind privind participarea unităţi-
lor administrativ-teritoriale la constituirea capitalului social al unor societăţi 
comerciale având ca obiectiv furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi pu-
blice de interes local, intercomunitar sau raional, după caz;

În Tabelul nr. 3 sunt prezentate sintetic datele tehnice şi tehnologice privind re-
ţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, canalizare, epurarea apelor uzate 
și canalizarea apelor pluviale din raionul Cahul (an de referinţă - 2010 ). 

Tabelul 3 Date tehnice şi tehnologice privind reţeaua publică de alimentare 
cu apă 

Indicator UM
Total 
raion

Mediu 
urban

Mediu 
rural

Reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă

Lungime reţele de alimentare cu apă 359,5 80,2 279,3

Cantitatea de apă produsă *

Cantitatea de apă furnizată *

Reţeaua publică de canalizare ţi epurare ape uzate

Lungime reţele de canalizare 72,5 51,6 20,9

Canalizarea în sistem unitar *

Canalizare în sistem separativ 72,5 51,6 20,9

Reţeaua publică de canalizare şi evacuare a apelor pluviale

Lungime de reţele de canalizare pluvială *

Capacitate de tratare a apei 0

 * nu sunt date sau date incomplete

2.4. Cadrul instituţional
Cadrul instituţional la nivel naţional

La nivel naţional, autorităţile responsabile în domeniul serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare sunt:

•	 Ministerul Mediului;
•	 Ministerul Sănătăţii; (pentru problemele privind protecţia stării de sănătate 

a populaţiei);

Cadrul instituţional la nivel local

Serviciile de alimentare cu apă şi canalizare sunt de interes local sau raional (re-
gional), organizate în urma unui acord larg exprimat printr-o decizie democratică 
adoptată de autorităţile administraţiei publice locale competente. 



A
N

EX
E

161160
PL

A
N

IF
IC

A
RE

A
 

PA
RT

IC
IP

AT
IV

Ă
  

LA
 N

IV
EL

 D
E 

R
A

IO
N Majoritatea localităţilor din raion care au organizat servicii de alimentare cu apă 

şi canalizare sub diferite forme necesită a reorganiza şi moderniza formele de 
organizare juridică a operatorilor respectivi.

2.5. Finanţarea sectorului AAC

În anul 2007 pentru lucrările de aprovizionare cu apă potabilă a localităţilor din 
raion  au fost alocate din diverse surse de finanţare mijloace financiare în sumă 
de 23,2 mln lei, din care din bugetul de stat 1630,0 mii lei, bugetul raional şi 
local 1322 mii lei şi prin suportul creditului Băncii Mondiale şi al FISM-lui – 20,2 
mln.lei.

Prin intermediul Proiectului finanţat de către Banca Mondială în valoare de 2,8 
mln dolari SUA s-au  executat lucrările de reconstrucţie şi renovare a reţelelor 
existente pe teritoriul oraşului Cahul.

2.6. Planificarea sectorului de alimentare cu apă şi canalizare

Consiliile locale trebuie să asigure punerea în practică a unei gestiuni eficace, 
performante și durabile, orientate asupra rezultatelor. În funcţie de natura şi 
starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ /calitate, 
de interesele actuale şi de viitor ale localităţii, precum şi de mărimea şi com-
plexitatea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare autorităţile locale vor 
adopta una dintre modalităţile de gestiune a serviciilor de alimentare cu apă şi 
canalizare, şi anume: 

•	 gestiunea directă sau 
•	 delegarea de gestiune.

Serviciile comunitare de utilităţi publice vor fi adaptate la formele de gestiune 
şi la modul de finanţare care să ţină cont şi de efectele produse de activitatea 
furnizată/prestată în ceea ce priveşte solidaritatea socială, protecţia mediului şi 
amenajarea teritoriului.

Bunurile din proprietatea publică sau privată ale unităţii administrativ teritoriale, 
utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în 
administrare şi exploatare operatorilor prin gestiune directă sau pot fi concesio-
nate unui operator, ca urmare a exercitării gestiunii delegate.

Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, desfăşurarea activităţilor spe-
cifice a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare se va realiza în baza unui 
regulament al serviciului şi al unui caiet de sarcini, unde sunt stabiliţi în mod 
obligatoriu Indicatorii de performanţă privind cantitatea şi calitatea serviciului, cît 
şi modul de evaluare/cuantificare a acestora.

Pentru furnizarea / prestarea unor servicii publice performante, rentabile din 
punct de vedere economico-financiar, Consiliile locale au obligaţia de a lua 

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind contractarea sau garanta-
rea împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii în vederea 
dezvoltării, reabilitării şi modernizării sistemelor existente;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind garantarea, în condiţiile le-
gii, a împrumuturilor contractate de operatorii serviciilor de utilităţi publice 
în vederea înfiinţării sau dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
serviciilor;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind elaborarea şi aprobarea 
regulamentelor serviciilor, pe baza regulamentelor-cadru ale serviciilor, 
elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind stabilirea, ajustarea, modi-
ficarea şi aprobarea preţurilor, tarifelor şi taxelor speciale, cu respectarea 
normelor metodologice elaborate şi aprobate de autorităţile de reglemen-
tare competente;

•	 elaborarea de propuneri şi recomandări privind aprobarea stabilirii, ajus-
tării sau modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu 
apă şi canalizare;

•	 restrângerea ariilor în care se manifestă condiţiile de monopol (monitori-
zarea domeniilor în care ar putea apărea condiţii de instituire a unor mo-
nopoluri şi sesizarea organelor competente) ;

•	 protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.

Pentru îmbunătăţirea procesului de gestionare a serviciilor de apă canalizare 
create, Consiliul Raional Cahul și Consiliile săteşti din raion vor trebui să cola-
boreze eficient cu Oficiul Cadastral Cahul în scopul de înregistrare a investiţiilor 
și sistemelor create de asigurare cu apă și canalizare în localităţi.

Operatori – servicii de alimentare cu apă şi canalizare

Serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare sunt furnizate/prestate de 
operatori specializaţi (întreprinderi municipale și individuale, societăţi pe acţiuni, 
în comandită, societăţi cu răspundere limitată, întreprinderi cu altă forme juridice 
de organizare) care pot fi:

a) compartimente de specialitate ale autorităţii administraţiei publice 
locale;

b) agenţi economici, indiferent de forma juridică de organizare;
c) persoane fizice şi/sau asociaţii ale acestora.

Principalul operator al serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare a raionului 
Cahul este Intreprinderea Municipală ”Apă-Canal Cahul”.
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Oportunităţi Ameninţări

Existenţa unor documentaţii tehnice oferă 
posibilitatea demarării mai rapide a proiec-
telor de investiţii

Imposibilitatea suportării contra-
valorii serviciilor de alimentare 
cu apă şi canalizare datorită 
mijloacelor finaciare foarte scă-
zute;

Posibilitatea accesării mai multor surse de 
finanţare pentru infrastructura de apă pota-
bilă, creşterea suportului financiar din partea 
donatorilor externi (BERD, BEI, Comisia Eu-
ropeană)

Imposibilitatea continuării co-
finanţării unor proiecte poate 
duce la deteriorarea lucrărilor 
efectuate;

Posibilitatea implementării proiectelor de in-
vestiţii prin finanţările din FNDR şi asistenţa 
tehnică a ADR SUD 

Poluarea apelor de suprafaţă şi 
subterane prin depozitare ne-
controlată a deşeurilor menaje-
re, dejecţiilor animaliere, folosi-
rea foselor septice
improvizate

Existenţa infrastructurii de apă şi canalizare 
poate contribui la dezvoltarea unor activităţi 
economice productive, cu impact major asu-
pra dezvoltării economice a satelor din raion 
unde sunt concentrate întreprinderi industri-
ale de prelucrare a produselor agricole

Gradul ridicat de sărăcie poate 
face ca sistemele de alimentare 
cu apă şi canalizare să fie ine-
ficiente

Crearea gradului de confort şi sănătate al 
locuitorilor;

Dificultăţi de natură organizato-
rică şi financiară determinate de 
procesul regionalizării. Întârzieri 
în aprobarea unor proiecte ma-
jore 

Reducerea poluării mediului şi a riscului de 
îmbolnăvire a populaţiei prin înfiinţarea sis-
temelor de alimentare cu apă şi canalizare;

Costuri ridicate pentru confor-
marea cu standardele europene 
de calitate

Acces la tehnologii noi pentru modernizarea 
şi eficientizarea sistemelor de apă potabilă;

Dificultate în susţinerea financi-
ară a proiectelor de investiţii

Realizarea unui sistem regional de alimen-
tare cu apă;

Realizarea şi implementarea unui Studiu de 
Fezabilitate privind alimentarea cu apă si ca-
nalizare

Asistenţa tehnică executată de consorţiumul 
GOPA în cadrul proiectului: ”Modernizarea 
serviciilor publice locale în Republica Moldo-
va", finanţat de GIZ

deciziile optime de gestiune a acestora. O serie de constrîngeri de ordin eco-
nomico-financiar, instituţional, de ordin investiţional şi de atragere a resurselor 
financiare externe cât şi de obligativitatea furnizării /prestării serviciilor de către 
operatori specializaţi autorizaţi justifică orientarea autorităţii locale în luarea de-
ciziilor de a adopta ca modalitate de gestiune, sistemul de delegare a gestiunii 
prin concesiune.

2.7. Analiza SWOT a sectorului de alimentare cu apă şi canalizare
Puncte tari Puncte slabe

Implicarea consiliului raional în demararea 
unor proiecte de dezvoltare a sistemelor de 
apă

Grad scăzut de acces al popula-
ţiei la serviciul de alimentare cu 
apă și în special la serviciu de 
canalizare;

Existenţa unei infrastructuri aferente alimen-
tării cu apă şi canalizare care acoperă o par-
te din localităţile raionului

Pierderi mari în reţeaua de 
transport şi distribuţie

Existenţa unei documentaţii tehnice premer-
gătoare demarării unor proiecte de investiţii

Nerespectarea legislaţiei spe-
cifice privind gestionarea servi-
ciului

Existenţa voinţei politice privind cooperarea 
intercomunitară pentru organizarea şi opera-
rea în comun a serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare

Lipsa unui operator regional 
pentru gestionarea serviciului 
de apă şi canalizare, necesar 
pentru o accesare mai eficientă 
a fondurilor şi cu o credibilitate 
mai avansată faţă de donatorii 
externi.

Transformarea clusterul Cahul I (Alimen-
tarea cu apă a s. Crihana Veche, Manta, 
Paşcani şi Roşu) în laborator de testare a 
principiilor de cooperare intercomunitară şi 
dezvoltare regională a serviciilor de alimen-
tare cu apă şi canalizare

Capacitate limitată a autorităţii 
locale de a elabora proiecte teh-
nice și de investiţii în domeniu;

Existenţa Universităţii de Stat ”B.P.Hașdeu” 
din Cahul ca centru de cercetare și inovaţii 
în domeniul apă și canalizare

Slaba conştientizare a populaţi-
ei cu privire la necesitatea racor-
dării la reţelele edilitare

Capacitatea scăzută a populaţi-
ei de a prelua costurile de ope-
rare şi întreţinere
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canalizare. Evaluarea necesarului de investiţii

Clusterul 1 (A,B,C) s. Andruşul de Sus, Andruşul de Jos, Baurci Moldoveni, 
Larga Veche, Larga Nouă, Bădicul Moldovenesc, Rumeanţev, Zîrneşti, Treteşti, 
Cucoara, Chircani; Cotihana; Moscovei, Bucuria, Luceşti, Tătăreşti, Huluboia; 
Trifeştii Noi, Lopăţica, Tudoreşti, Tartaul de Salcie, Taraclia de Salcie; Burlacu.

Clusterul 2 (D) s.Hutulu, Lebedenco, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Vladimirovca, Gă-
vănoasa, Nicolaevca, Alexanderfield, Iujnoie, Burlăceni, Greceni;

Dezvoltarea durabilă a sistemelor de alimentare cu apă în raionul Cahul sunt 
determinate de următorii factori:
1. Debitul orizonturilor acvifere, 2−4m3/h sunt neeficiente pentru organizarea 

dobîndirii apei în cantităţi industriale. Pentru satisfacerea unei cereri de circa 
125l/per/zi, este necesar de a fora mai multe puţuri, deoarece cele exploata-
te în regiune sunt forate în anii 1963 − 1968, ceea ce înseamnă că acestea 
au depăşit termenul de exploatare de 2-3ori.

2. Amplasarea celor 33 localităţi are un caracter accidental - de la înălţimea de 
35m (Andruşul de Jos) la 257 m (Iesnaia Poleana) de asupra nivelului mării.

3. Localităţile sunt diferite ca număr de populaţie. Din totalul localităţilor, 8 sate 
au de la 66 pînă 428 locuitori.

4. Există o discrepanţă mare privind nivelul de acces la serviciile de alimentare 
cu apă dintre localităţile amplasate în lunca rîului Prut şi a celor din podişul 
de est. Din 31 de localităţi care nu dispun de sistem de alimentare cu apă 
numai 3 sate sunt amplasate în lunca rîului şi ele sunt în curs de realizare a 
unui proiect investiţional care va fi realizat în toamna anului 2012.

III. Direcţiile strategice de dezvoltare a sectorului de 
aprovizionare cu apă şi canalizare 2012 – 2017

3.1. Criterii de prioritizare a localităţilor şi clusterizarea

Clustere pentru aprovizionare cu apa 

Definiţia de cluster se bazează pe inventarul surselor de apă existente. Acest 
inventar arată că calitatea apei dinfântâni este foarte scăzută în unele localităţi, 
în timp ce în alte părţi, calitatea apei este bună și capacitatea sursei de apă este 
insuficientă pentru asigurarea alimentării cu apă a comunităţilor din apropiere.

Alimentarea cu apă a oraşului Cahul este asigurată din râul Prut. Staţia de cap-
tare este situată la aproximativ 4 km sud-vest de centrul oraşului. Capacitatea 
de captare a apei şi a staţiei de epurare este valorificată în proporţie de mai 
puţin de 30%. Se recomandă acţiuni prin care s-ar putea extinde reţeaua în 
afara oraşului Cahul, în scopul de a utiliza această capacitate nevalorificată. 
Proiecte în curs de desfăşurare în localităţile Manta, Crihana Veche, Paşcani şi 
Roşu, constituie argumente ca aceste localităţi să fie incluse în acelaşi cluster 
ca și orașul Cahul.

Există diferenţe mari între localităţi în domeniul apă/canalizare și aceasta are o 
influenţă semnificativă asupra funcţionării reţelelor de apeduct. Există, de ase-
menea, şi localităţi care sunt alimentate cu apă şi nu necesită să fie conectate la 
reţelele de apeduct şi instalaţia de tratare a apei din oraşul Cahul.

Aglomerări a reţelei de canalizare şi tratare a apelor uzate

Reţelele de alimentare cu apă necesită și construcţia reţelelor de canalizare 
şi a staţiei de epurare a apelor uzate. La baza dezvoltării eficiente a reţelei de 
canalizare stau următoarele criterii: 

 − Aglomerarea ar trebui să fie suficient de mare (în termeni de populaţie), 
ca instalaţia de tratare a apelor uzate sa nu fie prea scumpă (în confor-
mitate cu standardele UE, o astfel de aglomerare ar trebui să aibă mai 
mult de 2000 de persoane sau de persoane echivalente);

 − Serviciile de pompare de canalizare sunt foarte costisitoare, astfel aglo-
merarea ar trebui să dea posibilitatea existentei reţelei de canalizare 
gravitaţionale;

 − Există necesitatea identificării unui teren potrivit pentru staţia de epu-
rare a apelor uzate la cel mai jos punct al reţelei de canalizare în aglo-
merare.
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beneficieze de suportul financiar în etapa II, după anul 2017, cînd localităţile 
de pe podiş vor atinge un nivel de accesibilitate de cel puţin 35% de populaţie 
asigurată cu servicii.

În conformitate cu această strategie, au fost demarate lucrările de proiectare a 
sistemului regional de alimentare cu apă pentru localităţile amplasate în clus-
terul „D”. În mare măsură la aceasta au contribuit şi capacităţile de cooperare 
intercomunitară pe care le-au demonstrat administraţiile publice din comunele 
Pelinei, Găvănoasa şi Lebedenco.

Consiliul Raional Cahul va monitoriza situaţia privind dezvoltarea relaţiilor inetr-
comunitare dintre aceste unităţi administrativ-teritoriale, în scopul eliminării ris-
curilor care ar putea duce la destrămarea acestor relaţii.

Schema de dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a ape-
lor uzate a raionului Cahul

Cluster 1: or. Cahul; s. Manta, Paşcani, Crihana Veche, Roşu;

Cluster 2: s. Andruşul de Sus, Andruşul de Jos, Baurci Moldoveni, Larga Ve-
che, Larga Nouă, Badicul Moldovenesc, Rumeanţev, Zîrneşti, Treteşti, Cucoara, 
Chircani; Cotihana; 

Cluster 3: s. Moscovei, Bucuria, Luceşti, Tătăreşti, Huluboia; Trifeştii Noi, Lopă-
ţica, Tudoreşti, Tartaul de Salcie, Taraclia de Salcie; Burlacu;

Cluster 4: s. Borceag, Frumuşica, Chioselia Mare 

Cluster 5 s. Hutulu, Lebedenco, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Vladimirovca, Găvă-
noasa, Nicolaevca, Alexanderfield, Iujnoie, Burlăceni, Greceni;

Cluster 6: s. Vadul lui Isac, Colibaşi, Brînza, Văleni, Slobozia Mare, Cîşliţa-Prut, 
Giurgiuleşti;

Dezvoltarea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate este influenţată 
de constrîngerile impuse de fîşiile ariilor protejate în conformitate cu prevederile 
Legii nr.440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor 
rîurilor şi bazinelor de apă, care stabileşte pentru rîul Dunăre şi Prut o fîşie de 
protecţie de 1000 m. Pentru 10 localităţi din lunca de jos a rîului (clusterul E), 
aceasta poate deveni o dificultate prin cererea de amplasare a staţiei de epu-
rare la distanţa legală, cea ce ar cere pomparea apelor uzate la cote între 62 şi 
82m asupra nivelului mării şi lungimi de conducte de pompare şi deversare de 
la 2 pînă la 4 km.

Schema de alimentare cu apă a localităţilor raionului Cahul

În baza studiilor realizate, Consiliul Raional Cahul, în comun cu autorităţile pu-
blice locale, au aprobat hotărîrea de a accepta schema de dezvoltare a siste-
melor de alimentare cu apă, utilizînd capacităţile de producere nevalorificate a 
staţiei de tratare a apei de suprafaţă gestionate de Întreprinderea Municipală 
Apă Canal Cahul. S-a constatat că după rezultatele activităţilor pentru ultimii 
ani, Operatorul a furnizat în mediu cîte 5582 m3/zi, ceea ce constituie 32,1% 
din capacitatea totală.

Schema de alimentare cu apă prevede extinderea reţelelor de aducţiune în di-
recţia s. Burlacu (Zona A), s. Huliboaia (zona B), s. Iasnaia Poleana (Zona C) şi 
s. Gavanoasa (Zona D). 

Zonele A, B, C şi D sunt cele mai defavorizate zone şi în cadrul şedinţelor de 
lucru au fost determinate ca prioritare. Localităţile din zonele F şi E dispun de 
sisteme de alimentare cu apă şi au atins un nivel mediu de branşare de 42,6% 
din locuinţe. Însă, e necesar de menţionat că sunt și localităţi care au peste 80% 
de gospodării conectate la sistemul de alimentare cu apă. Strategia dezvoltării 
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care a convenit să-şi rezolve în comun problemele de canalizare şi epurare a 
apelor uzate. Calculul capacităţilor acestor staţii va permite obligatoriu şi posibi-
litatea de tratare a apelor uzate transportate.

În cazul unui aviz pozitiv a studiului de fezabilitate, clusterul cu nr.6 poate să 
transporte apele uzate spre epurare la staţia orăşenească din Cahul. Calculul 
de eficienţă de asemenea va stabili direcţionarea apelor uzate a unor localităţi 
din clusterul nr.2.

Evaluarea necesarului de investiţii

Generalităţi

Necesarul de investiţii aferent infrastructurii tehnico-edilitare a unităţii adminis-
trativ-teritoriale se fundamentează prin studii de fezabilitate, elaborate şi apro-
bate potrivit legii de către Consiliul local în subordinea/coordonarea căruia func-
ţionează serviciile de alimentare cu apă şi canalizare.

Stabilirea necesarului de investiţii trebuie să cuprindă următoarele etape:
•	 analiza situaţiei existente a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare şi 

a necesităţilor obiective ale comunităţilor locale;
•	 elaborarea şi aprobarea unor strategii proprii locale privind dezvoltarea 

serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare;
•	 identificarea obiectivelor de investiţii necesare la nivelul fiecărei comunităţi 

locale;
•	 prioritizarea obiectivelor de investiţii;
•	 identificarea resurselor - umane, materiale și financiare necesare pentru 

realizarea proiectelor;
•	 elaborarea şi aprobarea studiilor de fezabilitate.

Metodologia de identificare a resurselor pentru finanţarea necesarului de inves-
tiţii va respecta următoarele:

•	 tarifele serviciilor pot fi majorate, în corelare cu rata de suportabilitate, 
astfel încît nivelul facturii să nu ducă la depăşirea acesteia;

•	 nivelul maxim al resurselor financiare proprii (surse directe pentru investiţii 
rezultate din creşterile de tarif, împrumuturi ce pot fi contractate luând în 
considerare costurile rambursării, participarea sectorului privat conside-
rând rentabilitatea capitalului investit, etc.) va fi calculat pe baza resurselor 
generate de creşterile tarifare;

•	 deficitul financiar va reprezenta valoarea aferentă volumului de investiţii 
neacoperit fiind finanţat din următoarele surse:
 − - fonduri comunitare;

Schema de dezvoltare a sistemelor de canalizare şi epurare a ape-
lor uzate a raionului Cahul

Altă constrîngere este cea a costurilor pentru tehnologiile staţiilor de epurare, 
care de obicei sunt importate din ţările Uniunii Europene sau Ucraina. Analiza 
costurilor a demonstrat că relaţia cost – capacitate este în favoarea staţiilor de 
capacitate care depăşeşte 600 m3/zi. La staţii de capacitate mai mare de /zi 
costul investiţional pentru epurarea 1 m3/apă uzată este de 605 EURO compa-
rativ cu 2001 − 2872 EURO pentru staţii cu o capacitate de 15 − 45 m3/zi.

În contextul celor expuse, Consiliul Raional Cahul acceptă conceptul de dezvol-
tare a sistemelor de canalizare pe principiul bazinelor hidrografice a rîurilor din 
regiune. Aceasta prevede proiectarea şi construcţia a 6 clustere, componenţa 
cărora este redată mai sus.

Localităţile mici care nu sunt amplasate în zona colectoarelor principale vor 
dezvolta sistemele descentralizate de canalizare, bazine de stocare sau fose 
septice, cu transportarea deşeurilor lichide la staţia de epurare din zona cea mai 
apropiată. Dotarea operatorilor cu automobile specializate de capacitate mare 
va permite de aplicat tarife acceptabile de către populaţie. Aceasta se referă la 
localităţile cu o populaţie sub 500 locuitori - echivalenţi.
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lui 2017 – 2025.

Aprovizionare cu apa
 Denumirea cluste-

rului UM Apă Canal Epurare Total

1 Clusterul « D » Ca-
hul - Gavanoasa

Mii 
lei 59159 49050 22293 130502

2
Clusterul « A+B » 
Cahul – Burlacu - 
Huliboaia

Mii 
lei 74 440 88009 38761 201210

3 Clusterul « C » Ca-
hul – Iasnaia Poliana 

Mii 
lei 77551 56776 0 134327

4
Clusterul Borceag 
–Frumuşica – Chio-
selia Mare 

Mii 
lei 14349 10242 2967 27558

5 Clusterul « F » Ca-
hul – Chircani

Mii 
lei 17055,8 15169,2 0 32225

6 Clusterul « E » Ca-
hul – Giurgiuleşti 

Mii 
lei 31793,4 43341 32797 107931

 Total Mii 
lei 274348,2 262587,2 96818 633753

 Total EUR  17 699,88 16 941,11 6 246,32 40 887,32

Construcţie sisteme de canalizare
 Denumirea clusterului UM Cost total 2012 – 2017 2018 - 2025

1 Clusterul « D » Cahul - 
Gavanoasa

Mii 
lei 59 159,00 23 663,60 35 495,40

2 Clusterul « A+B » Cahul – 
Burlacu - Huliboaia

Mii 
lei 74 440,00 29 776,00 44 664,00

3 Clusterul « C » Cahul – Ias-
naia Poliana 

Mii 
lei 77 551,00 31 020,40 46 530,60

4 Clusterul Borceag –Frumu-
şica – Chioselia Mare 

Mii 
lei 14 349,00 5 739,60 8 609,40

5 Clusterul « F » Cahul – 
Chircani

Mii 
lei 17 055,80 0,00 17 055,80

6 Clusterul « E » Cahul – 
Giurgiuleşti 

Mii 
lei 31 793,40 0,00 31 793,40

 Total MDL  274 348,20 90 199,60 184 148,60

 Total EUR  17 699,88 5 819,33 11 880,55

 − - surse de la bugetul local;
 − - surse de la bugetul de stat;
 − - împrumuturi.

Evaluarea necesarului de investiţii pentru alimentarea cu apă, co-
lectarea şi epurarea apei uzate, perioada 2012-2025

Necesarul de investiţii este calculat avînd la bază studiile de oportunitate şi 
analiză a situaţiei privind starea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 
existente. Prevederea planului de dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare a fost elaborată în conformitate cu indicatorii – ţintă şi termenii de 
control aprobaţi prin ordinul comun cu nr.91/704 al Ministerului Mediului şi Mi-
nisterului Sănătăţii pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea.

Calculele sunt făcute la nivelul costurilor din trimestrul II anul 2012. 
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Îmbunătăţirea dezvoltării economice
Sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii calitative de apă 
și canalizare
Îmbunătăţirea accesului la aprovizionarea cu apă şi canalizare pentru insti-
tuţiile publice

Tabelele din anexa 1, prezintă priorităţile locale, cu informaţii despre criteriul 
pentru fiecare prioritate şi indicatori.

Obiective pe termen mediu

Obiectivele pe termen mediu au fost împărţite în patru grupe:
1. obiective legate de gestionarea serviciilor AAC
2. obiective de informare şi conştientizare
3. obiective cu referire la îmbunătăţirea infrastructurii existente
4. obiective legate de infrastructura nouă regionalizată.

Ca urmare s-au selectat următoarele obiectivele pe termen mediu :
1. referitoare de managementul de servicii AAC:

1.1. pregătirea localităţilor pentru o mai bună gestionare a serviciilor AAC;
1.2 colaborarea între localităţi și cooperarea intercomunitară în domeniul 
serviciilor AAC;
1.3. sporirea potenţialului de implementare a proiectelor în domeniul 
aprovizionării cu apă / apă uzată de către furnizorii de servicii a localităţilor;
1.4. consolidarea capacităţilor furnizorilor de servicii de apă/apă uzată 
pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor existente.

2.  referitoare de informare şi conştientizare:
2.1. să asigure transparenţa în sectorul serviciilor de AAC;
2.1 să crească gradul de conştientizare a utilizării responsabile a ser-
viciului de AAC.

3. referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii existente:
3.1. să identifice şi să pregătească proiecte de îmbunătăţire a infrastruc-
turii existente.

4. referitoare la infrastructură nouă regionalizată:
4.1 pregătirea proiectelor de investiţii capitale, inclusiv pachetul financiar 
pentru şase grupuri în cadrul cooperării intercomunitare;
4.2 să crească acoperirea cu servicii de aprovizionare cu apă sigură de 
calitate (curată) din surse de apă de suprafaţă printr-o reţea de conducte 
subterane;

3.3. Obiective şi priorităţi pentru dezvoltarea sectorului de apă ca-
nalizare în raionul Cahul 

Viziunea raionului Cahul este de a asigura condiţii accesibile la servicii suporta-
bile de aprovizionane cu apă şi sanitaţie pentru toată populaţia și agenţii econo-
mici din raion. Raionul va proteja sursele de apă potabilă şi va reduce impactul 
negativ asupra mediului prin îmbunătăţirea facilităţilor de colectare şi tratare a 
apelor reziduale.

Obiectiv pe termen lung

Raionul Cahul va garanta existenţa accesibilă a sistemului de aprovizionare 
cu apă sigură şi de înaltă calitate, oriunde în raza raionului pentru cetăţeni şi 
agenţii economici.

Priorităţi

Scopul prioritizării investiţiilor în raionul Cahul între localităţi ţine de urgenţa pro-
blemelor și combinarea acestor nevoi cu propunerea de regionalizare a servici-
ilor de AAC, pentru a înţelege care vor fi primele intervenţii (acţiuni) ce trebuie 
puse în aplicare.

Sistemul de prioritizare reflectă atât priorităţile stabilite la nivel naţional, cât și 
cele de nivel local, fiind selectată combinaţia acestor 2 categorii de priorităţi. 

Priorităţile naţionale se referă la:

Reducerea morbidităţii provocate de calitatea apei
Creşterea nivelului de aprovizionare a populaţiei cu apă şi canalizare 
Asigurarea aprovizionării cu apă timp de 24 ore din 24 ore
Creşterea nivelului de asigurare a populaţiei cu sisteme de canalizare îm-
bunătăţite 
Stoparea deteriorării infrastructurii existente 
Accesul îmbunătăţit al copiilor din şcoli şi grădiniţe la apă

Priorităţile raionale au fost definite în cadrul procesului participativ. În timpul 
celei de-a doua mese rotunde, participanţii au propus priorităţile locale definind 
cele 5-6 priorităţi cele mai importante pentru raionul Cahul. În timpul evenimen-
tului participativ următor, conform criteriului de importanţă sau ponderare, au 
fost identificate doar trei priorităţi după cum urmează:
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Clusterul « C » Cahul – Ias-
naia Poliana UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr* 2319/1063

Populaţie rurală % 45,8 47 49 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

Clusterul « E » Cahul – 
Giurgiuleşti UM Situaţia la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr.* 10911/3777

Populaţie rurală % 34,6 37 48,0 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

Clusterul Borceag –Frumu-
şica – Chioselia Mare UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr.* 937/425

Populaţie rurală % 45,3 50 55 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

 N* este relaţia dintre numărul total al gospodăriilor din fiecare cluster şi numărul de 
gospodării conectate la sistemul centralizat de alimentare cu apă

Analiza prognozei atragerii necesarului de investiţii pentru accelerarea dezvol-
tării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare denotă discrepanţa dintre ce-
rerea de finanţe dintre clusterul « A+B » Cahul – Burlacu – Huluboaia, care are 
o asigurare cu servicii de 10,7%. Alt factor negativ care influenţează prioritizarea 
investiţiilor este calitatea necorespunzătoare a apei din sursele de adîncime 
plus şi debitele mici care au fost evidenţiate mai sus la capitolul resursele de 

4.3 a pregăti proiectele de investiţii capitale, inclusiv pachetul financiar 
pentru ape uzate.

Indicatorii – ţintă pe termen mediu şi lung pentru clusterele din 
raionul Cahul

Clusterul « D » Cahul - 
Gavanoasa UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr.* 3889/677

Populaţie rurală % 17,4 20,0 40,0 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

Clusterul « A+B » Cahul – 
Burlacu - Huliboaia UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr * 5109/930

Populaţie rurală % 18,2 15,0 48,0 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

Clusterul « C » Cahul – Ias-
naia Poliana UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de ali-
mentare cu apă potabilă:

Nr.* 3587/682

Populaţie rurală % 19,1 30,0 48,0 > 65

Rata de acces a populaţiei la 
sisteme îmbunătăţite de sani-
taţie 

Populaţie rurală % 0 3,0 10,0 > 35

Clusterul « F » Cahul – Chir-
cani UM Situaţia 

la zi 2015 2017 2025
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şi servicii de canalizare.

Aceasta se va realiza prin discutarea la anumite perioade a procesului de imple-
mentare de către persoanele responsabile. Rolul de monitor îi revine Consiliului 
Raional Cahul, care prin instituţiile sale va urmări şi va lua măsuri de redresare 
atunci cînd e cazul, pentru a anticipa problemele şi a reduce riscul de a suporta 
costuri suplimentare. Acesta are drept scop îmbunătăţirea eficienţei şi eficacită-
ţii procesului de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare.

În procesul de monitorizare a calităţii apei și progresului înregistrat în acest do-
meniu, Centrul de Sănătate Publică Cahul va elabora în colaborare cu Consiliul 
Raional Cahul un plan anual ce ţine de monitorizarea calitatii apei la sursă, iden-
tificând în acest scop și resurse financiare. Aceste date vor fi foarte relevante în 
procesul de evaluare a dinamicii schimbărilor care intervin asupra calităţii apei 
în r-l Cahul.

Procesul de monitorizare va presupune colectarea şi analiza sistematică a in-
formaţiilor necesare pentru urmărirea progresului. Evaluarea este compararea 
impactului real al proiectului vizavi de planurile iniţiale: ce s-a stabilit să se reali-
zeze, la ce nivel s-a realizat şi modul în care s-a produs procesul. Evaluarea va 
lua în consideraţie criteriile de eficacitate, de implicare a actorilor responsabili, 
de transparenţă a procesului. 

Următoarea procedură va fi aplicată pentru monitorizarea componentei AAC din 
Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a raionului:
1. Responsabil de monitorizarea SDSE va fi Secţia de Economie a Consiliului 

Raional Cahul, care va colecta date lunar despre progresele înregistrate. 
Grupul de lucru creat pentru elaborarea strategiei se va întruni în şedinţe 
lunare.

2. În fiecare an, în luna iunie, Secţia Economie va pregăti un raport de monito-
rizare. Raportul va conţine constatări referitor la realizarea fiecărei activităţi 
din Planul de acţiuni Raportul de monitorizare va indica nivelul de realizare 
al acţiunii, termenii de realizare, cheltuieli, rezultatele atinse. Vor fi descri-
se devierile de la planul de acţiuni şi propunerile de ajustare şi corectare. 
Formularul care va fi utilizat de Secţia Economie este prezentat în anexa 
documentului strategic.

3. Grupul Local de Lucru, în baza raportului de monitorizare, va propune soluţii 
de actualizare a SDSE, component AAC. 

4. Consiliul Raional Cahul va audia anual raportul de monitorizare şi va decide 
asupra actualizării Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică.

apă. Pe locul 2 poate fi prioritizat clusterul « D » Cahul – Găvănoasa, care are 
un indice de acces al populaţiei la surse de apă centralizate de 17,4%. Pe locul 
3 se repartizează clusterul Cahul – Iasnaia Poleana, care are un indice de acces 
de 19,1%.

Luînd în consideraţie diferenţa mică dintre aceste 3 clustere privind accesul 
populaţiei la surse de alimentare cu apă centralizate şi de calitate garantată, 
Consiliul Raional Cahul în strategie va lua în consideraţie şi capacităţile admi-
nistraţiilor publice locale de a avea voinţa politică necesară pentru o colaborare 
intercomunitară relevantă operării eficiente şi durabile a unui serviciu comunal 
de utilitate publică.

Componenta ”canalizare şi epurarea apelor uzate” a serviciului se va studia 
suplimentar în cadrul studiului de fezabilitate, cu scopul determinării cererii de 
servicii în localităţile rurale şi identificare a modului de dezvoltare a sistemului în 
aria unui bazin hidrografic pentru o aglomeraţie nu mai mică de 10 000 locuitori 
echivalenţi.

3.4. Plan de acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Planul de acţiuni este o listă de activităţi necesare pentru atingerea fiecărui 
obiectiv pe termen mediu. Planul de acţiuni cuprinde, în detaliu, atât investiţiile 
prioritare, cât şi măsuri SOFT, care contribuie la priorităţile convenite. Planul de 
acţiuni a fost împărţit în trei grupe:

 − Acţiuni Soft (măsuri non-investiţii), care contribuie la realizarea urmă-
toarelor grupe de obiective:
•	 legate de managementul serviciilor de AAC;
•	 referitoare la furnizarea de informaţii şi de sensibilizare,
•	 de asemenea, acţiunile Soft sunt legate de pregătirea proiectelor de 

investiţii, astfel contribuie la următoarele grupuri de obiective:
	9 referitoare la îmbunătăţirea infrastructurii existente,
	9 legate de infrastructură nouă regionalizată.

 − Intervenţii rapide legate de modernizarea infrastructurii existente. 
 − Proiecte de investiţii pentru alimentare cu apă şi colectarea şi epurarea 

apelor uzate pentru grupuri prioritare.

Tabelul cu rezumatul acţiunilor soft, intervenţii rapide şi proiecte tehnice de in-
vestiţii în timp privind proiectele de investiţii sunt prezentate în anexă.

3.5. Monitorizare şi Evaluare 

Monitorizarea adecvată a realizării planurilor propuse este o condiţie esenţială 
a calităţii de punere în aplicare a acestora. Se propun acţiuni de monitorizare a 
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Prioritate Sporirea gradului de acoperire a populaţiei cu servicii îmbunătă-
ţite de sanitaţie 

Propunere 
de criteriu 

Se acordă prioritate în localităţile cu un sistem de canalizare sau de 
acoperire mai mică a sistemului de canalizare 

Indicatori 

Actualul sistem de canalizare şi acoperirea ei în localitate: 
Dacă sistemul de canalizare există şi suprafaţa de acoperire este > 
90% de gospodării : 0 puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi suprafaţa de acoperire este > 
75% de gospodării: 2 puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi suprafaţa de acoperire este < 
75% de gospodării în localităţile cu nr de populaţie sub 2000: 4 puncte 
Dacă sistemul de canalizare există şi suprafaţa de acoperire este 
< 75% de gospodării în localităţile cu nr de populaţie peste 2000: 6 
puncte 
Daca nu există sistem de canalizare în localitatea cu nr de populaţie 
sub 2000: 8 puncte
Daca nu există sistem de canalizare în localitatea cu nr de populaţie 
peste 2000: 8 puncte

Prioritate Stoparea deteriorării infrastructurii existente 

Propunere 
de criteriu 

Prioritatea este acordată în cazul în care în localitate infrastructura 
existentă de aprovizionare cu apa şi canalizare este depreciată 

Indicatori 

Infrastructura existentă de aprovizionare cu apa şi canalizare: 
1 punct pentru fiecare 10 % de conducte construite înainte de 1995. 
Lipsa de infrastructură : 0 puncte 
Ponderea conductelor construite înainte de 1995, se calculea-
ză ca suma dintre lungimea reţelei construite înainte de 1995 la lungi-
mea totală a reţelei în localitate 

Prioritate Sporirea accesului instituţiilor şcolare şi  pre- şcolare  la servicii 
de alimentare cu apă şi instalaţii sanitare îmbunătăţite 

Propunere 
de criteriu 

Şcoala în localitate: 
Dacă şcoala din localitate nu are alimentare cu apă şi instalaţii sani-
tare: 10 puncte 
Dacă şcoala din localitate are alimentare cu apă şi nu are instalaţii 
sanitare ( nu are alimentare cu apă şi are instalaţii sanitare): 5 puncte 
Dacă în localitate nu este şcoală sau dacă şcoala din localitate are 
alimentare cu apă şi instalaţii sanitare : 0 puncte 

Indicatori De a îmbunătăţi  la instituţiile şcolare şi  pre- şcolare pentru  elevii la 
alimentarea cu apă şi instalaţii sanitare îmbunătăţite 

Anexa 1. Priorităţi naţionale şi locale

Tabel 1‑1 Priorităţi naţionale, criterii şi indicatori

Prioritate Reducerea morbidităţii cauzate de calitatea apei 

Propunere 
de criteriu 

Se acordă prioritate în localităţile cu cea mai mare cotă de fântâni ar-
teziene, în care calitatea apei nu corespunde standardului GOST "apa 
potabilă”. 

Indicatori 

Numărul de sonde (inclusiv arteziane) şi izvoare, în localitatea pen-
tru care calitatea apei: 
nu corespunde la 3 indici şi mai mult la standardul GOST "apa potabi-
lă”: 1 punct pentru fiecare 10% de fîntîni/izvoare 
nu corespunde la 2 indicii: 1 punct pentru fiecare 20% 
nu corespunde la 1 indiciu: 1 punct pentru fiecare 30% 
Exemplu: sunt 30 de fîntîni în localitate, 25% din ele nu corespund la 
3 indicii şi mai mult la standardul GOST "apa potabilă”, 25% nu cores-
pund la 2 indici şi restul nu corespund la 1 indiciu. Localitatea va avea 
5.4 puncte (25%/10% + 25%/20% + 50%/30%) 
Maximum număr de puncte: 10 (cînd fîntînele nu corespund la 3 indicii 
şi mai mult). 

Prioritate Sporirea accesului populaţiei la apă prin conducte 

Propunere 
de criteriu 

Se acordă prioritate în localităţile cu pondere mai redusă a populaţiei 
la alimentarea cu apă prin conducte 

Indicatori 

Lipsa de reţea de conducte de alimentare cu apă în localitate: 10 puncte 
Existenta  reţelei de alimentare cu apă în localitate,  localitatea va 
primi 1 punct mai puţin pentru fiecare 10% din acoperirea prin con-
ducte de alimentare cu apă. Suprafaţa de acoperire de conducte de 
alimentare cu apă  se calculează ca număr de gospodării  conectate 
la alimentarea cu apă împărţit la numărul total de gospodării din loca-
litate.  
Exemplu: localitatea de 400 de gospodarii are reţea de conducte care 
acoperă 100 de gospodarii. Aceasta localitate primeşte 7.5 puncte (10 
– 10*100/400) 

Prioritate Furnizarea serviciilor de apă pentru populaţie în regim non-stop 
(24 de ore)

Propunere 
de criteriu 

Se acordă prioritate la localităţile în care apa potabilă este prevăzu-
tă cu întrerupere. 

Indicatori 

Numărul de zile pe an cînd aprovizionarea cu apa este cu întreruperi: 
mai puţin de 5 zile: 0 puncte 

5-9 zile: 2 puncte 
10-19 zile: 4 puncte 
20-29 zile: 6 puncte 
30-39 zile: 8 puncte 

40 si mai multe zile: 10 puncte 
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Prioritate Sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii 
calitative de apă și canalizare

Propunere 
de criteriu Aceasta prioritate vizează localităţile cu grad înalt de popularizare 

Indicatori Pentru fiecare 100 de rezidenţi: 1 punct

Prioritate Îmbunătăţirea accesului la aprovizionarea cu apă şi canalizare 
pentru instituţiile publice

Propunere 
de criteriu

Aceasta prioritate vizează localităţile cu un număr mare de instituţii 
publice fără infrastructura de aprovizionare cu apă şi sanitaţie

Indicatori

Punctele sunt rezumate pentru fiecare instituţie publică şi apoi împărţit 
la numărul de locuitori, înmulţit cu 100. Formula randamentului puncte-
lor pentru numărul de instituţii publice la 100 de locuitori:
Instituţii medicale (centre de sănătate şi centre ale medicilor de familii: 
2 puncte dacă nu este infrastructura de aprovizionare cu apă şi sani-
taţie 
1 punct cu infrastructura de aprovizionare cu apă şi fără sanitaţie;
Centre de asistenta socială ( centre de reabilitare):
2 puncte dacă nu este infrastructura de aprovizionare cu apă şi sani-
taţie 
1 punct cu infrastructura de aprovizionare cu apă şi fără sanitaţie

Anexa 2. Planul de acţiuni
# Activitatea Data li-

mită Responsabilitatea Obiec-
tivul

Acţiuni soft
I Acţiuni legate de managementul serviciilor AAC

1. Actualizarea datelor statisti-
ce pe apă şi canalizare 2012/2013 Consiliul Raional Ca-

hul 1.1

2.
Evaluarea şi monitorizarea 
stării de sănătate a populaţi-
ei în funcţie de mediu/apă

anual
Centrul de Sănătate 
Publică (CSP), Agen-
ţia Ecologică (AE)

1.1

3. Organizarea meselor rotun-
de legate de sectorul AAC 2012-2013 Consiliul Raional Ca-

hul 1.1

4.
Elaborarea strategiei locale 
de AAC, corelată cu strate-
gia raională pe AAC 

Anual Consiliile locale 1.1

5.
Vizite de studiu în localităţile 
cu experienţă bună pe do-
meniul AAC 

De 2 ori 
pe an

APL de nivel I și II din 
raion
Prestatori de servicii
ONG-uri

1.2, 1.3

6.
Elaborarea unui instrument 
de colectare a contribuţiilor 
locale (cetăţeni, buget) 

2012 APL, APL II 1.3

Tabel 0‑1. Priorităţi locale pentru Raionul Cahul, criterii şi indicatori

Prioritate Susţinerea dezvoltării economice

Propunere 
de criteriu

Aceasta prioritate vizează localităţile cu un potenţial înalt de dezvoltare 
economica. Potenţialul economic este definit ca:
Interes scăzut al turiştilor pentru localităţile fără infrastructură de aprovizi-
onare cu apă şi sanitaţie: 
 - râu, lac, păduri cu cărări pentru turişti, monumente, muzee etc.;
 - restaurante, cafenele fără infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi sanitaţie;
 - Întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare regulate fără 

infrastructura de aprovizionare cu apă şi sanitaţie;
 - Întreprinderi industriale fără infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi sanitatţe;

Indicatori

Punctele sunt rezumate pentru fiecare indicator de potenţialul de dezvol-
tare economică (aşa cum este definit mai jos) şi apoi împărţit la numărul de 
locuitori, înmulţit cu 100. Formula randamentului punctelor pentru numă-
rul de indicatori de dezvoltare economică pe 100 de locuitori:
 - locaţii de interes pentru turişti amplasate în localitate:
•	 Pentru locaţii de interes localitate fără infrastructura de 

aprovizionare cu apă şi sanitaţie: 3 puncte;
•	 Pentru locaţii de interes localitate cu infrastructura de 

aprovizionare cu apă care acoperă mai puţin de 50% din 
populaţie şi fără sanitaţie: 2 puncte;

•	 Pentru locaţii de interes localitate cu infrastructura de 
aprovizionare cu apă care acoperă mai mult de 50% din 
populaţie şi fără sanitaţie: 1 puncte;

 - Restaurante, cafenele: 
•	 Pentru fiecare locaţie fără infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi sanitaţie: 3 puncte;
•	 Pentru fiecare locaţie cu infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi fără sanitaţie: 2 puncte;
 - Întreprinderile de prelucrare a produselor alimentare: 
•	 Pentru fiecare locaţie fără infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi sanitaţie: 3 puncte;
•	 Pentru fiecare locaţie cu infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi fără sanitaţie: 2 puncte;
 - Întreprinderi industriale:
•	 Pentru fiecare locaţie fără infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi sanitaţie: 3 puncte;
•	 Pentru fiecare locaţie cu infrastructura de aprovizionare cu apă 

şi fără sanitaţie: 2 puncte;
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# Activitatea Data li-
mită Responsabilitatea Obiecti-

vul 

22.
Pregătirea studiilor de fe-
zabilitate pentru alte două 
clustere

Prima 
parte a lui 

2013
APL II, donatori 4.1

23.
Pregătirea pachetelor fi-
nanciare pentru alte două 
clustere

III trimes-
tru 2013 APL II, donatori 4.1

24. Pregătirea proiectului tehnic 
pentru alte două clustere 2013/2014 APL II, donatori 4.1

25.
Pregătirea studiilor de feza-
bilitate pentru cel mai puţin 
prioritar cluster

A doua 
parte a lui 

2013
APL II, donatori 4.1

26.
Pregătirea pachetului finan-
ciar pentru clusterul care nu 
este prioritar la faza iniţială

I trimestru 
2014 APL II, donatori 4.1

27.
Pregătirea proiectului tehnic 
pentru cel mai puţin prioritar 
cluster

2015 APL II, donatori 4.1

IV Acţiuni legate de intervenţii rapide

28. Identificarea necesităţilor de 
intervenţii rapide Anual ApaCanal şi APL II în 

cooperare cu APL I 3.1

29. Prioritizarea intervenţiilor 
rapide Anual APL II 3.1

30.
Pregătirea documentaţiei de 
proiect pentru intervenţiile 
rapide

Anual ApaCanal şi APL I în 
cooperare cu APL II 3.1

Proiecte investiţionale
31. 4.2
32. 4.2
33. 4.3
34. 4.3
35.

Descrierea detaliată a acţiunilor non-investiţionale
# Acţiune Scopul acţiunii

1.
Actualizarea datelor 
statistice pe domeniul 
apă şi canalizare

Informaţia statistică pe sectorul AAC nu este actuali-
zată, însă este foarte importantă pentru a lua decizii 
argumentate. De exemplu, informaţia despre surse-
le de apă (fântâni, fântâni arteziene), dezvoltarea 
infrastructurii (lungimea reţelei) nu este disponibilă, 
în timp ce aceste date sunt foarte importante pentru 
decidenţi. 

2.

Evaluarea şi monito-
rizarea stării de să-
nătate a populaţiei în 
funcţie de mediu/apă

Calitatea rea a apei provoacă multiple probleme de 
sănătate. Monitorizarea stării de sănătate este im-
portantă, pentru a face populaţia conştientă de im-
portanţa sectorului AAC şi monitorizarea rezultatelor 
implementării strategiei. 

# Activitatea Data li-
mită Responsabilitatea Obiecti-

vul 

7.
Iniţierea propunerilor de 
îmbunătăţire a cadrului legal 
(taxe, active, instituţional)

Permanent APL, APL II 1.3

8.

Crearea asociaţiilor interco-
munitare bazate pe clustere-
le propuse (pentru monitori-
zarea serviciilor)

2012-2013 APL, APL II 1.2

9. Crearea operatorilor regional 2013 APL 1.2

10. Promovarea cooperării inter-
comunitare 2012-2014 Consiliul Raional Ca-

hul 1.2

11.

Training pentru specialiştii 
din sectorul AA ai prestato-
rului de servicii, care repre-
zintă totodată APL 

anual Apa-Canal Cahul 1.4

12. Identificarea resurselor pen-
tru investigaţii de laborator anual

CSP
APL I, II

1.4

II Acţiuni de conştientizare şi de difuzare a informaţiei

13.

Publicarea în mass-media 
locale, TV a informaţiilor 
pentru creşterea nivelului de 
conştientizare a populaţiei 
(utilizarea apei, taxele) şi 
instruirea moderatorilor din 
rândul voluntarilor

permanent 

CSP
APL
ONG-uri
AE
ApaCanal

2.1

14. Întâlniri cu cetăţenii semestrial
APL
Societatea civilă
Prestatorii de servicii

2.2

15.
Notificări, indicatoare, pa-
nouri informaţionale despre 
calitatea apei

permanent
ONG
APL

2.1

16.
Campanii locale de conşti-
entizare (implicarea ONG-
urilor în proiecte de training)

permanent
ONG
APL

2.2

17.
Implicarea activă a copiilor 
în activităţi de educaţie pen-
tru utilizarea raţională a apei

permanent 
Instituţii educaţionale
APL

2.2

18. Seminare în domeniul AAC semestrial
Instituţii publice
Prestatori de servicii

2.1

III Acţiuni legate de pregătirea proiectelor investiţionale pentru clustere

19.
Pregătirea studiilor de feza-
bilitate pentru două clustere 
cele mai prioritare

A doua 
parte a lui 

2012
APL II, donatori 4.1

20.
Pregătirea pachetelor finan-
ciare pentru două clustere 
cele mai prioritare

I trimestru 
2013 APL II, donatori 4.1

21.
Pregătirea proiectului tehnic 
pentru două clustere cele 
mai prioritare

2013 APL II, donatori 4.1
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12
Identificarea resurselor 
pentru investigaţii de 
laborator

Testele de laborator sunt importante pentru a înţe-
lege calitatea apei potabile pentru sănătatea publi-
că. La acest moment, CSP şi prestatorii de servicii 
nu dispun de mijloace financiare pentru a examina 
frecvent starea apei. Scopul acestei acţiuni este de 
a identifica resurse şi de a spori numărul testelor de 
laborator.

13

Publicarea în mass-
media locale, TV
Creşterea nivelului de 
conştientizare a popu-
laţiei (utilizarea apei, 
taxele) şi instruirea 
moderatorilor

Scopul acestei acţiuni este de a plasa articole în 
mass-media locale, inclusiv TV, despre:
•	 situaţia generală în domeniul AAC;
•	 probleme de sănătate provocate de apa 

potabilă poluată;
•	 Probleme de mediu legate scurgerea apelor 

reziduale;
•	 Cooperarea intercomunitară în ACC;
•	 Alte chestiuni legate de AAC.

Scopul acestei acţiuni este de a creşte nivelul de 
conştientizare a populaţiei asupra utilizării apei, cal-
cularea tarifelor (recuperarea totală a costurilor, prin-
cipiul "Poluatorul plăteşte"), necesitatea de contribu-
ţie publică în investiţii şi probleme similare.
În cadrul acestei acţiuni, moderatorii, care se vor înt-
îlni cu cetăţenii, vor fi instruiţi. 

14 Întâlniri cu cetăţenii 

Moderatorii instruiţi în cadrul acţiunii precedente vor 
organiza o serie de întâlniri cu cetăţenii, pentru a le 
explica problemele şi a contribui la creşterea nivelu-
lui de conştientizare. 

15
Notificări, indicatoare, 
panouri informaţionale 
despre calitatea apei

Calitatea apei este o problemă stringentă pentru Re-
publica Moldova. Astfel, scopul acestei acţiuni este 
de a informa societatea despre calitatea apei prin no-
tificări, oferirea de indicatoare şi plasarea panourilor 
informaţionale. 

16

Campanii locale de 
conştientizare (impli-
carea ONG-urilor în 
proiecte de training)

Unele ONG-uri au scopul statutar legat de AAC, dacă 
nu direct, atunci prin referirea la problemele de me-
diu prin cele de sănătate. Aceste ONG-uri sunt inte-
resate în desfăşurarea de campanii. Scopul acestei 
acţiuni este de a coopera cu ONG-urile interesate şi 
de a unifica resursele și a utiliza serviciile lor de in-
struire. 

17

Implicarea activă a 
copiilor și tinerilor în 
activităţi care insistă 
pe utilizarea apei

Instituţiile de învăţîmânt reprezintă un canal major de 
comunicare pentru localităţile mici. Părinţii sunt inte-
resaţi în educaţia copiilor și obiectivul acestui proiect 
este de a implica elevii în educaţia legată de utiliza-
rea apei. 

18 Seminare în domeniul 
AAC

Scopul acestei acţiuni este de a organiza seminare 
pentru angajaţii instituţiilor publice pentru a înţelege 
mai bine problemele sau subiectele noi legate de 
AAC. 

19

Pregătirea studiilor 
de fezabilitate pentru 
două clustere cele mai 
prioritare

Scopul acestei acţiuni este de pregăti studii de feza-
bilitate pentru 2 proiecte regionale. Studiile de fezabi-
litate sunt importante pentru a alege soluţii tehnice şi 
organizaţionale. De asemenea, ele sunt importante 
pentru a comunica cu potenţialii finanţatori. 

# Acţiune Scopul acţiunii

3
Organizarea meselor 
rotunde legate de 
sectorul AAC

Mesele rotunde pot contribui la schimbul de informa-
ţii şi planificarea susţinută în sectorul AAC. La mese-
le rotunde trebuie să participe administraţia raională, 
primarii, specialiştii în AAC şi reprezentanţii societăţii 
civile. 

4

Actualizarea strate-
giilor locale de AAC, 
corelate cu strategia 
raională pe AAC 

Este important ca localităţile să elaboreze propria 
SDSE, şi mai ales capitolul pe sectorul AAC, care tre-
buie să fie corelat cu cel din strategia raională. Astfel, 
scopul acestei acţiuni este de a sprijini APL de nivel 
I la elaborarea capitolelor strategiei, care trebuie să 
corespundă viziunii per raion. 

5
Vizite de studiu în lo-
calităţile cu experienţă 
bună pe domeniul AAC 

Cunoştinţele practice şi învăţarea prin observaţie 
sunt întotdeauna importante. Sunt localităţi în Re-
publica Moldova, şi peste hotare, care au experi-
enţă bună în modernizarea sectorului AAC. Scopul 
acestei acţiuni este ca reprezentanţii APL I să aibă 
oportunitatea de a vizita alte localităţi, să cunoască 
experienţa lor şi să aplice în practică cele învăţate. 

6

Elaborarea unui in-
strument de colectare 
a contribuţiilor locale 
(cetăţeni, buget) 

Contribuţia locală este o importantă sursă de finanţa-
re a proiectelor investiţionale în AAC. Pe de ală par-
te, experienţa curentă este de a colecta contribuţia 
ad-hoc. Astfel, este necesar de a elabora un instru-
ment (proceduri) pentru un mod mai sistematic de a 
colecta contribuţiile locale. 

7

Iniţierea propunerilor 
de îmbunătăţire a 
cadrului legal (taxe, 
active, instituţional)

La acest moment, în Republica Moldova lipseşte 
legislaţia pe AAC sau este necesar de a îmbunătăţi 
prevederile existente şi a de a înainta propuneri că-
tre ministerele respective pentru a iniţia modificarea 
legislaţiei. 

8

Crearea asociaţiilor 
intercomunitare bazate 
pe clusterele propuse 
(pentru monitorizarea 
serviciilor)

În ciuda aranjamentelor instituţionale ale cooperării 
intercomunitare, este necesar ca localităţile să deţină 
un instrument de monitorizare a serviciilor şi asocia-
ţia reprezintă cea mai bună modalitate în acest sens. 

9 Fondarea operatorilor 
regionali

Scopul acestei acţiuni este de a crea un operator nou 
sau a-l moderniza pe cel existent (ApaCanal Cahul), 
care să fie responsabil de prestarea serviciilor de 
AAC. 

10 Promovarea cooperării 
intercomunitare

Chiar dacă SDSE se bazează pe utilizarea concep-
tului de clustere în sectorul AAC, este nevoie de a 
promova cooperarea intercomunitară dintre localităţi. 
Scopul acestei acţiuni este de a implica APL I. 

11

Training pentru spe-
cialiştii din sectorul 
AA ai prestatorului de 
servicii, care reprezintă 
totodată APL 

Prestatorii de servicii AAC (Apa Canal Cahul, între-
prinderi municipale) au nevoie de activităţi de creş-
tere a capacităţilor. Scopul acestei acţiuni este de a 
pregăti un curriculum şi de organiza instruiri profe-
sioniste. Înainte de organizarea lor, e necesar de a 
evalua necesităţile de instruire. Reprezentanţii APL 
I vor fi de asemenea implicaţi în instruire în aceeaşi 
măsură în care sunt implicaţi în organizarea servici-
ilor AAC. 
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No Priorităţi locale Ponde-
rea

1 Îmbunătăţirea dezvoltării economice 0.41

2 Sporirea numărului de persoane care beneficiază de servicii calita-
tive de apă și canalizare 0.32

3 Îmbunătăţirea accesului la aprovizionarea cu apă şi canalizare 
pentru instituţiile publice 0.27

Tabel 0‑2. Sistemul de ponderare a priorităţilor pentru raionul Cahul

Criteriul Punc-
taj Pondere 

Ponderea 
dintre 

criteriul 
naţional 

şi criteriul 
raional 

Punctaje 
x ponde-
re pentru 
criteriu 
naţional 
şi local

Total

Reducerea morbidităţii provocate 
de calitatea apei 5.03 0.25

0.67 4.00

5.53

Creşterea nivelului de aprovi-
zionare a populaţiei cu apă şi 
canalizare 

8.45 0.15

Asigurarea aprovizionării cu apă 
timp de 24h din 24h 0 0.15

Creşterea nivelului de asigura-
re a populaţiei cu sisteme de 
canalizare îmbunătăţite 

8 0.15

Stoparea deteriorării infras-
tructurii existente 10 0.15

Accesul îmbunătăţit al copiilor din 
şcoli şi grădiniţe la apă 5 0.15

Îmbunătăţirea dezvoltării econo-
mice 5 0.41

0.33 1.53

Sporirea numărului de persoane 
care beneficiază de servicii calita-
tive de apă și canalizare

3 0.32

Îmbunătăţirea accesului la apro-
vizionarea cu apă şi canalizare 
pentru instituţiile publice 

6 0.27

Rezultatele prioritizării necesităţilor de investiţii în 
raionul Cahul
Pentru fiecare prioritate (naţională sau locală) au fost alocate puncte pentru fi-
ecare localitate din raionul Cahul. Informaţiile necesare pentru evaluarea locali-
tăţilor au fost colectate prin intermediul unui chestionar în august 2011 şi apoi în 
octombrie 2011 şi noiembrie. În cazul în care localitatea nu a furnizat informaţiile 

# Acţiune Scopul acţiunii

20

Pregătirea pachetelor 
financiare pentru două 
clustere cele mai pri-
oritare

Pachetul financiar reprezintă o decizie finală despre 
cine va sprijini financiar proiectul investiţional. Astfel, 
e nevoie de a contacta donatorii şi alte instituţii fi-
nanciare, a stabili întâlniri pentru a atrage finanţări în 
proiectul investiţional. Dacă se ia decizia de finanţare 
prin creditare, această acţiune trebuie să includă şi o 
analiză a bonităţii. 

21

Pregătirea proiectului 
tehnic pentru două 
clustere cele mai pri-
oritare

Proiectul tehnic este necesar pentru a demara pro-
cedurile de tender şi implicit lucrările de construcţie. 

22
Pregătirea studiilor de 
fezabilitate pentru alte 
două clustere

Vezi acţiunea 19

23
Pregătirea pachetelor 
financiare pentru alte 
două clustere

Vezi acţiunea 20

24
Pregătirea proiectului 
tehnic pentru alte două 
clustere

Vezi acţiunea 21

25

Pregătirea studiilor 
de fezabilitate pentru 
cel mai puţin prioritar 
cluster

Vezi acţiunea 19

26
Pregătirea pachetului 
financiar pentru cluste-
rul mai puţin prioritar

Vezi acţiunea 20

27
Pregătirea proiectului 
tehnic pentru clusterul 
mai puţin prioritar

Vezi acţiunea 21

28 Identificarea necesităţi-
lor de intervenţii rapide 

Este nevoie de a implementa proiecte investiţionale 
mai mici, în special legate de infrastructura existentă 
(staţii de epurare a apelor uzate etc.). Aceste proiec-
te nu sunt identificate la etapa actuală. 

29 Prioritizarea intervenţii-
lor rapide

Atunci când sunt identificate intervenţiile rapide, este 
nevoie de a le priorizita pentru a decide care e prima 
care va fi implementată. 

30
Pregătirea documen-
taţiei de proiect pentru 
intervenţiile rapide

Intervenţiile rapide precum proiectele investiţionale 
necesită pregătire. Nu este posibil de a decide la 
etapa actuală de ce documentaţie va fi nevoie (inter-
venţiile rapide sunt mai mici, iată de ce nu e nevoie 
de un studiu de fezabilitate).

Anexa 3. Prioritizarea necesităţilor de invesţii în 
raionul Cahul
În scopul de a identifica priorităţile ,a fost utilizată analiza Multi-criterii, ce tţne 
de criteriile şi indicatorii din lista de clasificare. Următoarele ponderi au fost de-
terminate pentru raionul Cahul (după reducerea numărului de priorităţi şi de 
normalizare a ponderilor):
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33 GRECENI 2.46 6 6
34 SLOBOZIA MARE 2.40 5 5
35 SATUC 2.39 6 6
36 CUCOARA 2.32 1 3
37 COLIBASI 2.12 5 5
38 FRUMUSICA 2.09 4 4
39 NICOLAEVCA 2.03 6 6
40 LARGA NOUA 2.01 1 2
41 LARGA VECHE 2.00 1 2
42 ANDRUSUL DE SUS 1.96 1 2
43 VALENI 1.93 5 5
44 IASNAIA POLEANA 1.90 1 2
45 ZIRNESTI 1.88 1 3
46 PAICU 1.83 1 3
47 TRETESTI 1.83 1 3
48 OR.CAHUL 1.71 1 2
49 CHIRCANI 1.42 1 3
50 GIURGIULESTI 1.03 5 5

Tabel 0‑4. Rezultatele obţinute pentru fiecare cluster al raionului Cahul

No Cluster Nr. de 
puncte

Nr. de puncte per 1000 locu-
itori

1 cluster 1 (cluster 2+clus-
ter 3) 50.21 1.704

2 cluster 2 40.93 1.651

3 cluster 3 9.28 1.981

4 cluster 4 9.01 2.808

5 cluster 5 16.89 0.661

6 cluster 6 62.81 2.511

Tabel 0‑5. Lista de ierarhizare a clusterelor pentru raionul Cahul

No Cluster Nr. de puncte per 1000 locuitori

1 cluster 4 2.808

2 cluster 6 2.511

necesare,au fost atribuite 0 puncte pentru prioritatea acordată. Următorul tabel 
prezintă numărul total de puncte ponderate realizate de fiecare localitate, în 
care grupuri localitatea a fost atribuita şi a populaţiei.

Tabel 0‑3. Prezentarea rezultatelor prioritizării în raionul Cahul

No Localitate Puncte
Evaluarea clusterului

Opţiuni ce ţin 
de clusterul 1

Opţiuni cu cluste-
rul 2 şi 3

1 MOSCOVEI 5.44 6 6
2 BORCEAG 4.32 4 4
3 LEBEDENCO 4.04 6 6
4 ALEXANDRU IOAN CUZA 3.97 6 6
5 BAURCI MOLDOVENI 3.81 1 2
6 MANTA+PASCANI 3.79 1 2
7 BRINZA 3.71 5 5
8 BUCURIA 3.47 6 6
9 Andruşul de Jos 3.44 1 2

10 PELINEI 3.40 6 6
11 CRIHANA VECHE 3.34 1 2
12 TATARASTI 3.31 1 2
13 ROSU 3.31 1 2
14 TARTAUL DE SALCIE 3.26 6 6
15 Lopăţica 3.26 6 6
16 BURLACU 3.21 6 6
17 ALEXANDERFELD 3.20 6 6
18 TARACLIA DE SALCIE 3.20 6 6
19 VADUL LUI ISAC 3.18 5 5
20 HUTULU 2.96 6 6
21 VLADIMIROVCA 2.83 6 6
22 LUCESTI 2.80 6 6
23 GAVANOASA 2.79 6 6
24 URSOAIA 2.78 6 6
25 BURLACENI 2.78 6 6
26 DOINA 2.63 1 2
27 HULUBOAIA 2.63 1 2
28 CHIOSELIA MARE 2.60 4 4
29 BADICUL MOLDOVENESC 2.55 1 2
30 IUJNOE 2.54 6 6
31 RUMEANTEV 2.54 1 2
32 Cîşliţa Prut 2.52 5 5
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# Acţiunea Întrebarea-ghid/indicator/date care să fie 
oferite

1. Actualizarea datelor statistice pe 
domeniul apă şi canalizare

Numărul de chestionare pe AAC pregătite
% din infrastructura AA pentru care este dis-
ponibilă informaţie statistică actualizată  

2.
Evaluarea şi monitorizarea stării 
de sănătate a populaţiei în funcţie 
de mediu/apă

Raport pregătit pe starea de sănătate a popu-
laţiei care depinde de apă, mediu. 

3 Organizarea meselor rotunde le-
gate de sectorul AAC Numărul de mese rotunde organizate

4
Elaborarea strategiei locale de 
AAC, corelată cu strategia raio-
nală pe AAC  

Numărul de strategii locale pregătite, aproba-
te, care au capitolul AAC corelat cu cel raio-
nal.

5
Vizite de studiu în localităţile cu 
experienţă bună pe domeniul 
AAC 

Numărul de vizite de studiu
Numărul de participanţi la vizitele de studiu 

6
Elaborarea unui instrument de 
colectare a contribuţiilor locale 
(cetăţeni, buget) 

A fost elaborată instrumentul, procedura de 
colectare a contribuţiilor locale? 

7
Iniţierea propunerilor de îmbună-
tăţire a cadrului legal (taxe, acti-
ve, instituţional)

Numărul de propuneri elaborate de optimiza-
re a legislaţiei şi expediate la ministerele de 
resort

8
Crearea asociaţiilor intercomuni-
tare bazate pe clusterele propuse 
(pentru monitorizarea serviciilor)

Numărul de asociaţii create

9 Crearea operatorilor regional Numărul de operatori regionali creaţi 

10 Promovarea cooperării interco-
munitare

Lista de acţiuni organizate pentru a promova 
cooperarea intercomunitară

11

Training pentru specialiştii din 
sectorul AA ai prestatorului de 
servicii, care reprezintă totodată 
APL 

Numărul de traininguri
Numărul de participanţi la traininguri

12 Identificarea resurselor pentru in-
vestigaţii de laborator

Resursele pentru a susţine testele de labora-
tor au fost identificate.
Lista de echipament nou de laborator

13

Publicarea în mass-media locale, 
TV
Creşterea nivelului de conştienti-
zare a populaţiei  (utilizarea apei, 
taxele) şi instruirea moderatorilor

Numărul de publicaţii 

14 Întâlniri cu cetăţenii  
Numărul de întâlniri organizate
Numărul de cetăţeni care au participat la în-
tâlniri

3 cluster 3 1.981

cluster 1 (cluster 2+cluster 3) 1.704

4 cluster 2 1.651

5 cluster 5 0.661

Anexa 6. Formular de monitorizare

Acţiune (conform 
planului de ac-

ţiuni)
Acti-
vitate

Scurtă 
descri-
erea a 
activi-

tăţii

Rezulta-
tele prin-
cipale ale 
activităţii

Datele 
activi-
tăţilor

Costul 
activi-

tăţii

Devieri-
le de la 
planul 

de acţi-
uni

Ajus-
tări 

posi-
bile 
ale 

acţiu-
nii

1. Actualizarea da-
telor statistice pe 
apă şi canalizare

1.

2.
3.

Costuri-
le totale 

ale 
acţiunii:

2. Evaluarea şi 
monitorizarea stării 
de sănătate a po-
pulaţiei. în funcţie 
de mediu/apă

1.

2.
3.

Costuri-
le totale 

ale 
acţiunii:

3. Organizarea 
meselor rotunde 
legate de sectorul 
AAC

1.

2.
Costuri-
le totale 

ale 
acţiunii:
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# Acţiunea Întrebarea-ghid/indicator/date care să fie 
oferite

15
Notificări, indicatoare, panouri 
informaţionale despre calitatea 
apei

Numărul de notificări şi panouri informaţionale 
despre starea apei 

16
Campanii locale de conştientiza-
re (implicarea ONG-urilor în pro-
iecte de training)

Numărul de campanii de conştientizare
Numărul de ONG-uri implicate 

17
Implicarea activă a copiilor în ac-
tivităţi care insistă pe utilizarea 
apei

Numărul de şcoli implicate
Numărul de elevi implicate

18 Prelegeri pe munca colectivă în 
domeniul AAC

Numărul de prelegeri organizate
Numărul de participanţi la prelegeri

19
Pregătirea studiilor de fezabilita-
te pentru două clustere cele mai 
prioritare

Numărul de studii de fezabilitate pregătite

20
Pregătirea pachetelor financiare 
pentru două clustere cele mai 
prioritare

Numărul de pachete financiare pregătite

21
Pregătirea proiectului tehnic pen-
tru două clustere cele mai priori-
tare

Numărul de proiecte tehnice pregătite

22 Pregătirea studiilor de fezabilitate 
pentru alte două clustere Vezi acţiunea 19

23 Pregătirea pachetelor financiare 
pentru alte două clustere Vezi acţiunea 20

24 Pregătirea proiectului tehnic pen-
tru alte două clustere Vezi acţiunea 21

25
Pregătirea studiilor de fezabilita-
te pentru cel mai puţin prioritar 
cluster

Vezi acţiunea 19

26
Pregătirea pachetului financia-
re pentru cel mai puţin prioritar 
cluster

Vezi acţiunea 20

27 Pregătirea proiectului tehnic pen-
tru cel mai puţin prioritar cluster Vezi acţiunea 21

28 Identificarea necesităţilor de in-
tervenţii rapide 

Numărul de proiecte mici investiţionale iden-
tificate

29 Prioritizarea intervenţiilor rapide Au fost prioritizate intervenţiile rapide?

30 Pregătirea documentaţiei de pro-
iect pentru intervenţiile rapide

A fost elaborată documentaţia pentrru inter-
venţiile rapide?


