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ADR  
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Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor 
Ministerul finanţelor 
Ministerul mediului  
Staţie de Epurare a Apei Uzate  
Sistem Informaţional de Management 
Staţie de tratare a apei potabile 
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Date generale 

Sectorul AAC este unul din cele mai mari sectoare care necesită investiţii substanţiale (atât străine, cât şi 

locale), necesare pentru dezvoltarea infrastructurii sale. 

În prezent, planificarea investiţiilor şi implementarea proiectelor investiţionale în sectorul AAC duce lipsă de 

coordonare. Fiecare agenţie finanţatoare/implementatoare are un sistem de planificare propriu, criterii pentru 

prioritizarea investiţiilor, criterii şi proceduri pentru evaluarea şi selectarea proiectelor. Problemele principale 

în acest context sunt următoarele: 

- Finanţarea investiţiilor în sectorul AAC este incertă şi fragmentată în mai multe canale de finanţare; 

- Nu există un tablou clar privind măsura în care investiț iile au fost implementate; 

- Planificarea investiţiilor capitale duce lipsă de coordonare; 

- Nu există un flux de informaţie între autorităţile locale şi instituţiile guvernamentale; 

- Baza de date privind proiectele investiţionale implementate nu este integrată; 

- Nu există un sistem de raportare privind investiţiile efectuate în sectorul AAC. 

Deci MMe este autoritatea publică centrală responsabilă pentru politica aprovizionării cu apă în ţară, acesta 

nu dispune de informaţie completă cu privire la toate proiectele investiţionale implementate sau în curs de 

implementare în ţară. În această circumstanţă, este foarte dificil de evaluat necesităţile sectorului şi, mai 

mult ca atât, de implementat politica pentru care MMe poartă responsabilitate.  

În baza chestiunilor menţionate mai sus, trebuie de întreprins unele acţiuni pentru a îmbunătăţi situaţia. 

Prima acţiune necesară este de a identifica un format unic de raportare a investiţiilor, care va permite 

consolidarea informaţiei de la toate părţile implicate în sectorul AAC. 

Sursele de informaţie 

Luând în consideraţie canalele existente de finanţare a sectorului AAC, pot fi identificate două surse 

principale de informaţie privind investiţiile: 

a) Locale; şi 

b) Străine.  

Sursele locale pot fi divizate în bugete locale şi centrale. La nivel central, există multe canale pentru 

finanţarea sectorului AAC, şi anume: 

1. Ministerul mediului şi instituţiile din subordinea sa (MMe). 

2. Ministerul finanţelor (MF). 

3. Ministerul dezvoltării regionale şi construcţiilor (MDRC). 

La nivel local, există încă trei surse de finanţare de rând cu bugetele locale: 

1. FEL. 

2. Contribuţia comunităţii. 

3. Prestatorul serviciilor de apă. 
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Fiecare din sursele menţionate ar trebui să fie responsabile pentru raportarea datelor (cu excepţia MF). 

Principalul punct de stocare a informaţiei ar trebui să fie MMe sau Agenţia Apele Moldovei. 

Formularele tip și datele colectate de finanţatori pentru sectorul AAC 

Fiecare finanţator dispune de proceduri şi formulare tip proprii pentru colectarea datelor cu privire la 

proiectele de infrastructură din sectorul AAC. Procedurile şi formularele tip folosite de MDRC şi FISM pentru 

proiectele de infrastructură din sectorul AAC sunt prezentate mai jos. 

Fondul Ecologic Naţional 

În prezent, nu sunt colectaţi nici un fel de indicatori referitori la proiectele investiţionale din sectorul AAC 

finanţate de FNE. Prin urmare, acest raport trebuie să identifice indicatorii care ar trebui să fie colectaţi de 

către Fond în viitor. 

Fondul Naţional de Dezvoltare Regională 

FNDR este una din sursele locale de finanţare a investiţiilor în sectorul AAC gestionată de  MDRC. 

Fluxurile de informaţie urmează un mode de jos-în sus. Baza de date are două nivele de intrare a datelor. La 

primul nivel, fiecare Agenţie de Dezvoltarea Regională (ADR) captează datele referitoare la proiecte în baza 

de date şi prezintă simultan Raportul de Progres către MDRC. La al doilea nivel, Ministerul captează datele 

din nou în baza de date a sa în baza rapoartelor primite de la ADR-uri. 

Rapoartele se prezintă trimestrial, în baza unui model standard de raportare aprobat de Minister. Ministerul a 

aprobat de asemenea un Ghid care cuprinde procedura de raportare. Raportul trebuie să fie prezentat în 

ziua a 10-a a lunii următoare după trimestrul de raportare. 

Există două tipuri de rapoarte trimestriale:  

1. Raportul privind indicatorii de performanţă (vezi Anexa 1, Tabelul 1); 

2. Raportul financiar (vezi Anexa 1, Tabelul 2). 

În prezent, nu există nici o legătură între primul şi al doilea nivele ale bazei de date, însă Ministerul lucrează 

asupra acestui aspect; prin urmare, în viitor va exista doar o singură intrare a informaţiei în baza de date.  

Fondul de Investiţii Sociale Moldova (FISM) 

FISM are elaborat un SIM (Sistem Informaţional de Management) care conţine diferiţi indicatori referitori la 

proiectele finanţate de Fond, inclusiv din sectorul AAC. 

Toată informaţia este captată în SIM de către o persoană responsabilă pentru o etapă concretă a proiectului. 

Conform categoriei FISM, există cinci etape ale proiectului: 
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1. Identificarea – APL prezintă Fondului cererea de proiect cu descrierea proiectului. Modelul pentru 

această cerere a fost standardizat FISM. Modelul conţine informaţie despre aşezare, populaţie, 

numărul estimativ al beneficiarilor după finalizare proiectului, costul estimativ al proiectului, etc. 

2. Evaluarea – personalul FISM efectuează estimarea proprie a costurilor proiectului. 

3. Aprobarea – proiectul este aprobat de FISM în baza estimării proprii a costurilor proiectului. 

4. Semnarea contractului – sunt urmate procedurile concursului de licitaţie şi contractul este semnat. 

5. Implementarea – proiectul este implementat. 

Deşi SIM include mulţi indicatori unii din aceştia lipsesc, inclusiv cei care vizează lungimea reţelei, numărul 

utilităţilor şi infrastructura existentă. Totuşi, aceşti indicatori se conţin în informaţia de bază prezentată de 

către APL şi, după necesitate, pot fi prezentaşi la cerere. În Anexa 2 este expus modelul cu datele pe care 

FISM le poate genera din SIM. 

Informaţia din SIM este folosită pe interior, precum şi de alte părţi, la solicitare. În prezent, fondul nu prezintă 

nici un fel de informaţie MMe. 

Modelul formatului de raportare privind investiţiile în sectorul AAC 

Periodicitate 

Luând în consideraţie procesul bugetar din Republica Moldova şi faptul că anul fiscal coincide cu anul 

calendaristic (de la 1 ianuarie până la 31 decembrie), perioada de jumătate de an ar fi o periodicitate de 

raportare potrivită.  

În particular, datele prezentate în raport trebuie să reflecte situaţia la data de 31 decembrie şi la data de 30 

iunie a fiecărui an. Termenul limită propus pentru intrarea datelor în baza de date este 15 ianuarie şi 15 iulie. 

Furnizorii de date 

Ţinând cont de faptul că sectorul AAC este finanţat prin multe canale şi de mulţi finanţatori, datele ar trebui 

să fie oferite de ambele părţi implicate în proiect: de beneficiar şi de autoritatea finanţatoare.  

Sursa de finanţare Responsabil pentru intrarea datelor 

Bugetul local, bugetul de stat (transferuri), 
contribuţia comunităţii şi prestatorilor de servicii, 
orice companie privată 

Angajaţii subdiviziunilor de investiţii capitale la nivel 
de raion 

Fondul Ecologic Local (FEL) 
Angajatul Inspectoratului Ecologic de Stat la nivel 
de raion 

FNDR Un angajat al MDRC 

FEN, finanţarea externă din partea instituţiilor 
finanţatoare (BERD, BEI, etc.), 

MMe 
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Finanţarea din partea donatorilor străini prin FISM FISM 

Finanţarea directă din partea donatorilor externi Fiecare donator 

Indicatorii 

În baza indicatorilor colectaţi de MDRC şi FISM, precum şi celor care urează să fie colectaţi, se propune de 

inclus următorii indicatori în formatul raportului privind investiţiile în AAC care urmează să fie raportaţi de 

către furnizorii de date. 

Grupul de indicatori Indicatorii 

Informaţie despre 
aşezare/comunitate 

Denumirea raionului 

Denumirea aşezării 

Populaţia totală (în mii) 

Infrastructura existentă 

Populaţia deservită 
 

Informaţia despre proiect 

Denumirea proiectului 

Tipul proiectului 

Perioada de iniţiere 

Perioada de finalizare 

Nou sau în curs de desfăşurare 

Etapa 

Sectorul 

Sub-sectorul 

Finanţat de  

Co-finanţat de 

Informaţia referitoare la 
finanţare  

Acoperit de finanţator  

Acoperit de co-finanţator 

Cotul total al proiectului (mii lei) 

Suma aprobată 

Decalajul 

Reducerea (mii lei) 

Nerealizat (mii lei) 

Indicatorii de performanţă (rezultate) 

Populaţie nouă/suplimentară deservită (în mii) 

Numărul instalaţiilor modernizate, reabilitate sau construite noi 

Lungimea reţelei reabilitate, extinse sau construite noi (km) 

Rata conectivităţii înainte de lansare şi după finalizarea proiectului (%) (generată în mod automat) 

Indicatorii generaşi în mod automat 

Aprovizionarea cu apă 

Costurile totale ale investiţiei pe cap de locuitor pentru 
aprovizionarea cu apă 

Costurile investiţiei pe STAP 

Costurile investiţiei pe un număr de staţii de pompare 

Costurile investiţiei pe lungimea reţelei de distribuţie 

Apa uzată  

Costurile totale de investiţie pe echivalent de persoană 

Costurile investiţionale SEAU pe echivalent de persoană 

Costurile investiţiei pe număr de staţii de pompare 

Costurile investiţiei pe lungimea colectorului principal 
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Costurile investiţiei pe lungime reţea de apă uzată  

Mai multă informaţie detaliată despre unii din aceşti indicatori este prezentată în Nota explicativă la acest 

Raport. 

Modelul propus 

În Anexa 3 sunt propuse patru modele de raportare principale. Fiecare model include indicatori comuni şi 

indicatori individuali. Cu toate acestea, în baza indicatorilor selectaţi din baza de date sau în baza 

indicatorilor suplimentar adăugaţi la modelele principale ar fi generate rapoarte suplimentare. 

Acţiunile ce urmează a fi întreprinse pentru a aproba forma de raportare unificată privind 

investiţiile din sectorul AAC 

1. De îndată ce formatul propus va fi aprobat la nivelul MMe, ar trebui de organizat unele şedinţe cu 

finanţatorul local (MDRC şi FISM) pentru a discuta propunerile şi ajunge la un format de raportare 

unificat comun. 

2. Cât priveşte comunitatea donatorilor, formatul propus ar trebui probabil să fie pus în discuţie pe 

parcursul şedinţei donatorilor. 

3. După ce formatul de raportare unificat este convenit cu părţile locale şi străine, acesta ar trebui să 

fie transpus într-o aplicaţie computerizată. 
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Anexa 1. Baza de date a FNDR pentru sectorul AAC 

Tabelul. 1.Modelul raportului privind indicatorii de performanţă 

Indicatorul 
Unitatea de 

măsură 
Baza 

Rezultatele 
anticipate 

2011 

Trimestrul 
I 

Trimestrul 
II 

Trimestrul 
III 

Trimestrul 
IV 

Livrabilele               

1. Lungimea reţelelor construite noi, 
inclusiv Km 

            

Conducta de aprovizionare cu apă               

Canalizare               

2. Lungimea reţelelor renovate, 
inclusiv  Km 

            

Conducta de aprovizionare cu apă               

Canalizare               

3. Capacitatea sistemelor de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, 
inclusiv 

  

            

Capacitatea de aprovizionare cu apă 
m3/zi 

            

Capacitatea sistemului de sanitaţie al 
staţiei de tratare  

m3/zi 

            

4. Volumul mediu de apă: m3/lună             
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Livrată               

Tratată               

 5. Volumul mediu de apă folosită de 
o persoană 

m3 
            

 8. Numărul total al persoanelor 
instruite, inclusiv 

Nr.  
persoanelor             

Bărbaţi               

Femei               

    din care:               

Angajaţii de deservire, inclusiv                

Bărbaţi               

Femei               

Reprezentanţii APL, inclusiv                

Bărbaţi               

Femei               

9. Persoane informate Nr. persoanelor             

10. Campanii de sensibilizare şi 
informare, inclusiv: 

  
            

Spoturi Radio-TV  Nr. spoturilor             

Publicaţii în ziarele locale şi 
naţionale  

Nr. publicaţiilor 
            

Conferinţe de presă 
Nr. 

conferinţelor de 
presă             

Broşuri Nr. broşurilor             

Postere informative  Nr. posterelor             
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Bannere pentru campaniile de 
conştientizare a publicului  

Nr. bannerelor 
            

Alte, rugăm să specificaţi                

Livrabilele: 
              

1. Întreprinderi create noi  
Nr. 

întreprinderilor             

2. locuri de muncă create noi, 
inclusiv: 

Nr. locurilor de 
muncă             

locuri de muncă pe termen scurt               

Locuri de muncă pe termen lung               

3. Branşamente la reţea construite 
de: 

Nr. 
branşamentelor             

conducta de apă, inclusiv               

operator economici               

Instituţii publice               

Gospodării casnice               

canalizare, inclusiv               

operatori economici               

instituţii publice               

Gospodării casnice               

4. Persoane cu acces îmbunătăţit la 
următoarele servicii:  

Nr. persoanelor             

aprovizionarea cu apă               

Canalizare               

5. Pierderile de apă livrată prin reţea  m3/lună             
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6. Corespunderea cu standardul de 
calitate al apei:               

 apa livrată Da /Nu              

apa tratată  Da/ Nu             

7. Calitatea serviciului de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, 
inclusiv 

  

            

Întreruperea serviciile pe perioade ce 
depăşesc 24 ore  

Nr. 
întreruperilor              

8. Gradul de satisfacţie a 
consumatorilor  % 
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Tabelul 2.Modelul raportului financiar 

 

 

total 
inclusiv 
pentru  
anul  

de raaportare 
total FNDR APL GIZ Alte 

 specificaţi 

1 2 3 4=5+7+8+ 
9 5 6 7 8 9 10 11 12=13+14 

+15+16 13 14 15 16 17=18+19 
+20+21 18 19 20 21 22=6-12 23 

PROGRAMUL 1   ”Dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare” 
1 
2 

Evaluarea   
 proiectului  

după culoare 
(verde,  
galben,  
roşu) 

Nr.. Codul  
Proiectului Denumirea proiectului 

Bilanţul  
La finele   

perioadei  
de raportare 

din suma  
mijloacelor 
aprobate   

pentru 
Anul de 

raportare 

Cheltuielile suportate  Sursa şi suma mijloacelor aprobate p 
pentru perioada de implementare a proiectului 

total total 
inclusiv 
 pentru 

anul  
de rapotare 

APL  GIZ Alte  
 specify 

Mijloace 
financiare  

contractate 

FNDR 

P R I O R I TATEA   1  ”Reabilitarea infrastructurii fizice ” 

APL GIZ Alte 
 specificaţi 

FNDR including the reporting 
period 

total 



                                                

 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD Pagina 22 din 29   Raport Tehnic Nr. 18 (Final) – Componenta 3 

 



                                                

 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD Pagina 23 din 29   Raport Tehnic Nr. 18 (Final) – Componenta 3 

 

Anexa 2. Baza de date a FISM pentru sectorul AAC 

Fields descrierea câmpului 

proj_code Codul proiectului atribuit fiecărui proiect 

Types Tipul proiectului (apă şi canalizare) 

subproj_name 
Descrierea proiectului (reţeaua de apă, staţia de pompare, staţia de tratare, 
etc.) 

rg_name Denumirea raionului 

loc_name Denumirea aşezării 

uniq_code Codul statistic al aşezării 

comm_popul Aglomeraţia populaţiei (aceasta ar putea fi divizată în bărbaţi, femei, copii) 

num_benef_d Numărul beneficiarilor la sfârşitul proiectului 

cost_approv Costul aprobat de FISM în baza estimării proprii a costurilor 

costf1 Suma contractului semnat  

costp1 Extragerea fondurilor 

proj_phase1 Etapa proiectului 

fund_source Sursa de finanţare (donatori externi) 

s301_date Data aprobării proiectului de către FISM 

s502_date Data estimată a lansării (când lucrările trebuie să înceapă) 

s504_date Data estimată a finalizării proiectului 

tot_countr1 Contribuţia comunităţii 
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Tabelul 1.Modelul raportului informativ al proiectului 

Nr. Ra

ion 

Local

itate 

Popul

aţia 

totală 

Denumi

rea 

proiect. 

Sect

or 

Sub

-

sect

or 

Nou/în 

desfăşu

rat 

Eta

pa 

Tip

ul 

Finan

ţat de 

Co-

finan

ţat de 

Cost

ul 

total 

Popul. 

deserv

ită 

Populaţia 

nouă/suplim

entar 

deservită 

Infrastruc

tura 

existentă, 

Nr. km 

Infrastructur

ă 

nouă/suplime

ntară, nr.km 

Anul 

iniţierii 

proiect

ului 

Anul 

finaliză

rii 

proiect

ului 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1                   

2                   

3                   

...                   

...                   

n.                   

Total x x x x x            x x 
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Tabelul 2.Modelul de raportare financiară 
Nr.  Raio

n 

Localitat

e  

Denumire

a 

proiectulu

i 

Secto

r 

Sub-

secto

r 

Nou/în 

desfăşurar

e 

Etap

a 

Tipu

l 

Finanţa

t de 

Co-

finanţa

t de 

Costu

l total 

Acoperit 

de 

finanţato

r 

Acoperit 

de co-

finanţato

r 

Suma 

aprobat

ă 

Decalaju

l 

Suma 

extras

ă 

Suma 

restant

ă 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                  

2                  

3                  

4                  

...                  

...                  

n                  

Tota

l 

x x x x x x x x x         
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Tabelul 3. Modelul de raportare a indicatorilor de performanţă 
Nr. Raio

n 

Localitat

e 

Denumire

a 

proiectulu

i 

Sectoru

l 

Sub-

sectoru

l 

Nou/în 

desfăşurar

e 

Etap

a 

Tipu

l 

Finanţa

t de 

Co-

finanţa

t de 

Costu

l total 

Populaţie 

nouă/suplimentar

ă deservită 

Numărul 

utilităţilor 

modernizat

e, 

reabilitate 

sau 

construite 

noi 

Lungimea 

reţelei 

reabilitate

, extinse 

sau 

construite 

noi 

Rata 

conectărilo

r înainte şi 

după 

finalizarea 

proiectului 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

2                

3                

4                

...                

...                

n                

Tota

l 

x x x x x x x x        

 



                                                

 

AT-PSPS  EuropeAid/130872/C/SER/MD Pagina 28 din 29   Raport Tehnic Nr. 18 (Final) – Componenta 3 

 

Tabelul 4. Modelul de raportare a costului pe unitate 
Nr Rai

on  

Locali

tate  

Denu

mirea 

proiect

ului 

Sec

tor 

Su

b-

sect

or 

Nou/în 

desfăşu

rare 

Eta

pa  

Tip

ul  

Fina

nţat 

de  

Co-

fina

nţat 

de 

Cos

tul 

tota

l 

Costurile 

totale ale 

investiţiei pe 

cap de 

locuitor/aprov

izionare cu 

apă 

Costu

rile 

invest

iţiei 

pe 

STAP 

Costu

rile 

invest

iţiei 

pe nr. 

de 

staţii 

de 

pomp

are 

Costu

rile 

investi

ţiei pe 

lungi

me de 

reţea 

distrib

uţie 

Costu

rile 

investi

ţiei pe 

echiva

lent 

de 

perso

ane 

Costu

rile de 

investi

ţie 

SEAU 

pe 

echiva

lent 

de 

perso

ane  

Costu

rile 

invest

iţiei 

pe 

numă

r de 

staţii 

de 

pomp

are 

Costuri

le 

investiţ

iei pe 

lungim

e a 

colecto

rului 

princip

al 

Costu

rile 

investi

ţiei pe 

lungi

mea 

reţelei 

de 

canali

zare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

...                     

...                     

n                     

To

tal  

x x x x x x x              
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Nota explicativă pentru indicatorii propuşi 

Infrastructura existentă Linia va include numărul de utilităţi şi lungimea reţelelor 

Tipul proiectului 
Pentru această linie trebuie de selectat una din 
următoarele opţiuni: modernizare, reabilitare, extindere 
sau construcţie nouă. 

Etapa 
Furnizorul de date va selecta una din următoarele opţiuni: 
studiu de fezabilitate, documentaţie tehnică sau 
executarea lucrărilor. 

Sectorul 
Trebuie de selectat o opţiune din următoarele: 
aprovizionare cu apă sau canalizare 

Sub-sectorul 

Pentru sectorul Aprovizionare cu apă: 

 STAP; 

 Staţia de pompare; 

 Reţeaua de distribuţie; 
Pentru sectorul Apă uzată: 

 SEAU; 

 Staţia de pompare; 

 Colectorul principal; 

 Reţeaua de apă uzată; 

Finanţat de 

Trebuie să fie selectată sursa de finanţare a proiectului. 
Dacă proiectul este finanţat din mai multe surse, atunci 
sursa principală şi sursele adiţionale vor fi selectate 
conform liniilor corespunzătoare 

Suma aprobată 
Suma aprobată pentru finanţarea proiectului. Aceasta se 
referă la o parte din costul total al proiectului  

Discrepanţa Costul total al proiectului minus suma aprobată. 

Acoperit de finanţator Suma acoperită de finanţatorul principal 

Acoperit de co-finanţator Suma acoperită de co-finanţatorul principal 

Suma extrasă 

Aceasta reprezintă suma de bani cheltuiţi pentru proiect la 
momentul raportării. Aceasta trebuie să fie completată 
doar dacă proiectul este în desfăşurare, altfel poziţia 
respectivă nu trebuie să fie completată. 

Suma restantă Suma rămasă pentru a fi finanţată pentru anii următori.  

 


