
Proiect Pilot “Îmbun ătățirea serviciilor de AAC în raionul Cahul” 
Cadrul Logic 
Cadrul strategic regional 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA SUD 2010-2016: 
 
Obiective specifice: 

• Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii publice, pentru ridicarea nivelului atractivităţii investiţionale şi  oferirea condiţiilor mai bune de trai populaţiei 
RDS 
• Încurajarea regionalizării serviciilor de utilităţi publice prin susţinerea cooperării intercomunitare şi dezvoltarea parteneriatelor de prestări servicii de 
calitate în regiune 

 
Programului Regional Sectorial de Alimentare cu Ap ă și de Canalizare pentru Regiunea Sud 
 
Obiectivele Programului Regional Sectorial: 
 
• Sporirea capacității Autorităților Publice Locale (APL) în dezvoltarea proiectelor regionale durabile; 
 
• Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte în sectorul AAC în cele trei regiuni țintă (Nord, Centru și Sud), care 
incorporează toate necesități de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu actualul cadru legal și de politici. 
 
 
Obiective până în anul 2020: 
• Din total populatie a RDS (543,1 mii ) au acces la servicii de apa: 65%; 
• Valoarea inițială (2012): populatie cu acces la servicii de apa: 54% 
• Populatia are acces la servicii de canalizare: 51%; 
• Valoarea inițială (2012): populatie cu acces la servicii de canalizare 35-45 % 
 
SDSE a raionului Cahul, capitolul AAC: 
 
Pînă în 2017 în raionul Cahul vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 92% din 
populația urbană și 75% din populația rurală, alimentate atît pe grupuri de localități prin apeducte regionale din sursele de apă (de suprafață), cît și prin 
soluții locale, din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile și durabile de canalizare pentru 76% din populația urbană și 50% din 
populația rurală, apele uzate fiind tratate conform normelor оn vigoare la stații de epurare regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele 
de verificare Presupuneri 

Obiectivul General al proiectului (impact) 
 
Cetățeni ai raionului Cahul au acces la servicii de AAC durabile. 

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

Indicatorul 1:   
Accesul cetățenilor din localitatea Roșu la servicii 
îmbunătățite de alimentare cu apă a crescut de la  
0%  în 2010 la 89% către 2015 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0% 
(0 gospodării din satul Rosu au acces la servicii de 
alimentare cu apă.  
Populație: s. Rosu - 3700 populatie/935 gospodării, 
35 de antreprenori, 6 instituții publice)  
 
Țint ă (anul 2015):  89% 
(841 conexiuni, inclusiv: gospodării, instituții publice, 
agenți economici) către 2015 sunt conectate la 
serviciile de apă  
 
Indicator 2:                                                                                                                                           
Accesul cetățenilor din  localitatea Roșu la servicii de 
canalizare a crescut de la  0%  în 2010 la 100% către 
2015        
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   0% 
(0 gospodării din satul Rosu au acces la servicii de 
canalizare.  
Populație: s. Rosu - 3700 populatie/935 gospodării,) 
 
Țint ă (anul 2015): 100%   
(935 conexiuni/gospodării,) sunt conectate la 
canalizare. 
 
Indicator 3:                                                                                                                 
80% dintre respondenți - beneficiari  ai serviciilor 
îmbunătățite de AAC își exprimă satisfacția față de 
calitatea serviciilor de  AAC prestate de către Apă 
Canal Cahul.     
 
Valoarea ini țială (anul 2010 ): 0% 
Nu există servicii de AAC în localitatea Roșu 

Raportul Apa-Canal 
pe indicatori de 
performanță  
 
Rapoarte trimestriale 
și anuale ale ADR 
 
Rapoarte 
intermediare si finale 
GIZ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Raportul Apa-Canal 
pe indicatori de 
performanță  
 
Rapoarte trimestriale 
și anuale ale ADR 
 
Rapoarte 
intermediare si finale 
GIZ 

 
 
Sondaje cu privire la 
nivelul de satisfacție 
a populației 
 
 
 
Studiul de referință 
din 2011 

Părţile semnatare a acordului de 
finanţare îşi onorează obligaţiunile 
contractuale 

 
 
 
 
 
 
 

Autorităţile publice locale (APL) sunt 
dispuse să colaboreze cu scopul 
prestării în comun a serviciilor  AAC 
 
 
 
 
 
 
Acţiunile implementate ale proiectului, 
au ameliorat accesul femeilor la 
serviciile publice locale de AAC 
 
 
 
 
Operatorul regional are capacitate 
operationala de a presta servicii AAC 
conform conditiilor contractului de 
delegare  
 



 
 
 
 
 

 
Țint ă (anul 2015): 80%   
Respondenți - beneficiari  ai serviciilor îmbunătățite 
de AAC își exprimă satisfacția față de calitatea 
serviciilor AAC prestate.   

 
 
 
 

Strategia/logica interven ției  
 

Indicatori de m ăsurare a realiz ării  Sursele/mijloacele 
de verificare 

Presupuneri  

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

Indicator 1.1:  
Capitolul AAC, integrat în 4 documente strategice de 
planificare și programare armonizate ale APL-lor 
selectate din raionul Cahul, este aprobat.    
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   0 
SDSE  nu există, planurile de dezvoltare locală în 4 
localități exista, dar fara capitol AAC.  
 
Țint ă (anul 2012):  1 capitol AAC al SDSE  a 
raionului Cahul este aprobat  
 
Țint ă (anul 2014):  4 capitole  AAC  a planurilor de 
dezvoltare locală din  Rosu, Manta, Crihana Veche, 
Cahul sunt aprobate  
 
Indicator 1.2:                                                                                                               
Studiul de fezabilitate cu privire la dezvoltarea 
serviciilor AAC din raionul Cahul este acceptat de 
către Consiliul Raional Cahul. 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
Studiu de fezabilitate nu este elaborat 
 
Țint ă (anul 2014):   
Studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de 
AAC din raionul Cahul este aprobat de către Consiliul 
Raional Cahul 
 

 
Deciziile consiliilor 
locale 
 
Rapoartele anuale 
privind 
implementarea  
 
Planului de actiuni a 
SDSE 
 
Rapoartele 
proiectului 
  
Studiul de fezabilitate 
 
Procesele verbale 
 

 
- CR Cahul va asista APL-le I in a 
actualiza componenta AAC din 
planurile de dezvoltare locale conform 
documentelor strategice rationale, 
regionale si nationale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Există voință politică din Consiliul 
Raional Cahul pentru realizarea și 
avizarea a cel puțin o opțiune 
recomandată de FS 
 
 

Produs 1.1  
Capitolul apă și  canalizare a 
Strategiei dezvoltare socio 
economică a raionului, si 4  planuri 
de dezvoltare locala la capitolul AAC 
din localitățile selectate sunt 
actualizate și aprobate 
 

Indicatorul 1.1.1:  Capitolul de AAC integrat în 4 
documente  de planificare și programare strategică 
armonizate sunt aprobate  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   0 
SDSE  nu există, planurile de dezvoltare locală în 4 
localități exista, dar fara capitol AAC.  
 
 

 
Deciziile consiliului 
rational si local 

 
Există voinţă politică de armonizare a 
planurilor de dezvoltare locale cu 
SDSE capitolul AAC a r-lui Cahul 

 



Țint ă (anul 2012):  1 capitol AAC al SDSE  a 
raionului Cahul este aprobat  
 
Țint ă (anul 2014):  4 capitole  AAC  a planurilor de 
dezvoltare locală din  Rosu, Manta, Crihana Veche, 
Cahul sunt aprobate  
 

Produs 1.2  
Studiul de fezabilitatea cu privire la 
agregarea serviciului AAC in Cahul 
este elaborat  
 

Indicatorul 1.2.1:  Studiul de Fezabilitate (SF) pentru 
extinderea serviciilor de AAC din raionul Cahul este 
elaborat 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
Studiu de fezabilitate nu este elaborat 
 
Țint ă (anul 2014):   
Studiu de fezabilitate pentru extinderea serviciilor de 
AAC din raionul Cahul este elaborat 
 

 
Raportul proiectului 
 
SF 

 
 

Produs 1.3  
Bunele practice si lecţiile învăţate 
privind elaborarea  SF in AAC sunt 
colectate şi prezentate la nivel 
national si regional 

Indicatorul 1.3.1:  
 Masa rotundă la nivel național privind prezentarea 
celor mai bune practici și lecții învățate de elaborarea 
Studiului de Fezabilitate pentru AAC din raionul 
Cahul , organizata cu succes.  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Țint ă (anul 2015):  1 masă rotunda, cu participarea a 
cel puțin 60 de participanți în total 

Lista participanti 
Agenda 
Raportul proiectului 

 

Produs 1.4  
Experienta documentata a 
procesului de planificare  strategice 
de planificare şi programare sectorul 
AAC Cahul 

Indicator 1.4.1:  
O broșură privind documentarea experienței 
procesului de planificare și programare strategică 
pentru componenta Cahul AAC este elaborata si  
publicata.  
  
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Țint ă (anul 2014):  1 broșură privind documentarea 
experienței procesului de planificare și programare 
strategică pentru componenta Cahul AAC este 
elaborata și publicata. 
 
Indicator 1.4.2: 
7 mese rotunde privind prezentarea  lecţiilor învăţate 
privind procesul de planificare  strategice de 
planificare şi programare a sectorului AAC Cahul la 

Brosura publicata 
Raportul proiectului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procese verbale a 
evenimentelor 
Lista participanti 

 



nivel regional organizata cu succes 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Țint ă (anul 2015): 7 mese rotunda, cu participarea a 
cel puțin 140 de participanți în total 

Agenda 
Raportul proiectului 

Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele 
de verificare Presupuneri 

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

Indicator 2.1:                                                                                                             
4 APL-uri din raionul Cahul semneză Acorduri de  
Cooperare Preliminare.   
 
Valoarea ini țială(anul 2010): 0  
 
Ținta (anul 2012): 3  acorduri de cooperare  
preliminare in sectorul AAC intre or. Cahul si 3 APL 
(Rosu, Manta si Crihana Veche0 au fost semnate 
 
Ținta (anul 2015 ): 1  acord de cooperare  preliminar 
in sectorul AAC intre 4 semnatari a fost semnat 
 
Indicator 2.2:   
Operatorul regional de servicii AAC din raionul Cahul 
este lansat  în baza contractului de constituire 
semnat de către 4 APL-uri.  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015):  Operatorul regional de servicii 
AAC este fondat în  baza  contractului de constituire 
dintre 4 APL 

 
Deciziile consiliilor 
locale 
 
 
 
 
3 Acorduri de 
cooperare 
intercomunitara 
 
 
 
 
Acord final de 
cooperare in sectorul 
AAC 
 
 
Certificat de 
inregistrare a  
Furnizorul de servicii 
AAC regional 

APL înțeleag beneficiile de cooperare 
inter-municipale  
 
 
APL-le sunt gata sa creeze un 
operator regional 

 

Produs 2.1  
Acorduri de parteneriat provizoriu 
privind prestarea serviciului AAC in 
comun intre or Cahul si 3 APL este 
elaborate  

Indicator 2.1.1:  
Acord de parteneriat provizoriu privind prestarea 
serviciului AAC dintre or. Cahul si 3 APL este semnat 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2012):  3 

 
Deciziile consiliilor 
locale 
 
Acord de parteneriat 
provizoriu  

 

Produs 2.2  
Studiul de oportunitate privind 
extinderea serviciilor de alimentare 
cu apă, furnizate de Î.M. „Apă-Canal” 
Cahul, în satele Roşu, Crihana 
Veche, Paşcani şi Manta este 
elaborat 

Indicator 2.2.2:  
Studiul de oportunitate privind extinderea serviciilor 
de alimentare cu apă, furnizate de Î.M. „Apă-Canal” 
Cahul, în satele Roşu, Crihana Veche, Paşcani şi 
Manta este prezentat catre APL-ri 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  

MSPL web-site: 
www.serviciilocale.m
d 
 
Procese verbale ale 
inrunirilor 

 



  
Ținta (anul 2013):  Studiul de oportunitate privind 
extinderea serviciilor de alimentare cu apă, furnizate 
de Î.M. „Apă-Canal” Cahul, în satele Roşu, Crihana 
Veche, Paşcani şi Manta este elaborat si discutat cu  
APL-le selectate 
 

Produs 2.3  
Prestatorul de servicii AAC regional 
este fondat/inregistrat  
 

Indicator 2.3.1:  
Contractul de constituire a operatorului regional in 
sectorul AAC intre 4 APL este semnat 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015):  1 
 
Indicator 2.3.2: 
Furnizorul de servicii AAC regional este inregistrat  in 
concordanta cu normele si standartele nationale 
 
Valoarea ini țială (anul 2009):  La moment IM Apa 
Canal Cahul este fondata de catre or Cahul 
 
Ținta (anul 2015):  Prestatorul de servicii AAC 
regional este fondat de 4 APL 
 

Deciziile consiliilor 
locale 
 
Contract de 
constituire 
 
 
 
 
 
 
Deciziile consiliilor 
locale 
 
Certificat de 
inregistrare 

 

Produs  2. 4 
Contractul pe delegare de serviciu 
AAC de către APL la furnizorul de 
servicii AAC regional este convenit 

Indicator 2.4.1:  
Contractul pe delegare a  serviciului AAC este 
semnat  de către APL si furnizorul de servicii AAC 
regional  
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015):  1 
 

Contractul pe 
delegare a  
serviciului AAC 

 

Produs 2.5  
Cele mai bune practici și lecții 
învățate pe CIC în sectorul AAC în 
Cahul sunt documentate și 
desiminate 

Indicatorul 2.5.1:  
Masa rotundă la nivel național prezentarea celor mai 
bune practici și lecții învățate pe CIC organizată cu 
succes.  
 
Valoarea ini țială (anul 2010 ): 0  
 
Țint ă (anul 2015):  1 masă rotunda, cu participarea a 
cel puțin 60 de participanți în total 
 
 
 

Lista de participanti 
Proces verbal a 
evinimentului 

 



Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele 
de verificare Presupuneri 

Rezultatul 3:    
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor AAC în raionul Cahul este  
îmbunătățită  

Indicator 3.1:  
6 măsuri investiționale în localitea Roșu și orașul 
Cahul sunt implementate în conformitate cu 
regulamentele si standardele de calitate 
definite/stabilite.  
 
Valoarea ini țială (year2010):  0  
 
Ținta  (anul 2012):  1  
 
Ținta  (anul 2013): 2  
 
Ținta (2015):  3  
 
Indicator 3.2:                                                                                                               
MDRC și ADR Sud au valorificat  90% din resursele 
oferite pentru infrastructură în sectorul AAC din 
Fondul German de Investiții  și alte surse de 
finanțare.    
  
De bază (anul 2009):  0:  
 
Target (anul 2012):  191 580 EUR cheltuite;  
 
Target (anul 2014):  150 300EUR cheltuite 
 
Target (anul 2015):  1,415,000 EUR cheltuite  
 
 
Indicator 3.3:                                                                                                               
ADR Sud organizează procesele de achiziții publice 
pentru proiecte de investiții în infrastructură AAC 
finanțate din Fondul de investiții German în 
conformitate cu reglementările relevante.  
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  1;  
 
Target (2015):  ADR Sud conduce procesele de 
achiziții publice pentru 6 proiecte de investiții de 
insfrastructura  AAC în conformitate cu 
reglementările relevante. 

Rapoarte trimestriale 
și finale privind 
acordurile de 
finanțare  
 
Procesul-verbal al 
recepției finale a 
lucrărilor de 
construcții și a 
bunurilor;  
 
Documentele de 
predare-primire;  
 
Înregistrări ale ratelor 
de conectari ale 
operatorului.  
 
 
 
 
Inregistrarile  
inspecție procesului 
de constructive 
 
Raportul anual al 
operatorului 
 
 
Documentația de 
proiecte de investiții 
aprobate  
 
Rapoartele privind 
punerea în aplicare a 
acordului de 
finantare 
 
 
 
Rapoartele de audit 
intern și extern a 
MDRC / ADR Sud 
 

ADR Sud și APL din raionul Cahul sunt 
gata să respecte standardele de 
calitate convenite și reglementate 
referitoare la construcție și achiziții 
publice. 



Produs 3.1  
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor de alimentare cu apa în 
satul Roşu creata 

Indicator 3.1.1  
14,5 km de Infrastructura pentru prestarea serviciilor 
de alimentare cu apa în satul Roşu sunt date in 
expluatare 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2012):  14,5 km de apeduct construite 
 

- Procesul verbal de 
recepție finala a 
lucrărilor. 

- Acte de primire 
predare 

- Facturi fiscale 
 
- Raportul final de 

implementare a 
acordului de 
finanţare 

 

 

Produs 3.2  
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor de canalizare în satul 
Roşu creata 
 

Indicator 3.2.1:  
18 km de infrastructura pentru prestarea serviciilor de 
canalizare în satul Roşu sunt date in expluatare 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015):  18 km de canalizare construite 
 

- Procesul verbal de 
recepție finala a 
lucrărilor. 

- Acte de primire 
predare 

- Facturi fiscale 
 
- Raportul final de 

implementare a 
acordului de 
finanţare 

 

Produs 3.3  
Populatia s Rosu este conectata la 
sistemul de canalizare 

Indicator 3.3.1:  
935 de conectari  la sistemul de canalizare din s 
Rosu efectuate   
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015):  935 de conectari - gospodării) la 
sistemul de canalizare efectuate 
 
 
 

Raport Apa-Canal 
Cahul 

 

Produs 3.4  
Staţie de tratare a apei din or Cahul 
este reabilitata  

Indicator 3.4.1:  
Statia reabilitata de Tratare a Apei Potabile din Cahul 
este data in expluatare 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2015):    Statia reabilitata de Tratare a 
Apei Potabile din Cahul este data in expluatare 
 
 
 

- Procesul verbal de 
recepție finala a 
lucrărilor. 

- Acte de primire 
predare 

- Facturi fiscale 
 
- Raportul final de 

implementare a 
acordului 

 



Produs 3.5  
Echipament de specialitate pentru 
necesitatile operaționale ale 
furnizorului de servicii AAC este 
achiziționat 
 

Indicator 3.5.1:  
3 echipamente de specialitate pentru necesitatile 
operaționale ale furnizorului de servicii AAC Cahul 
sunt achizitionate conform normelor si standartelor 
nationale 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2012):    3 echipamente de specialitate 
transmise catre IM Apa Canal Cahul 
 

- Acte de primire 
predare 

- Facturi fiscale 
 
- Raportul final de 

implementare a 
acordului 

 

Produs 3.6  
Oficiul central a IM Apa Canal Cahul 
este reabilitat 
 

Indicator 3.6.1:  
Oficiul central a IM Apa Canal Cahul este renovat 
conform normelor si standartelor nationale 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta (anul 2012):  Oficiul central a IM Apa Canal 
Cahul este reabilitat 
 

- Procesul verbal de 
recepție finala a 
lucrărilor. 

- Acte de primire 
predare 

- Facturi fiscale 
 
- Raportul final de 

implementare a 
acordului 

 

Strategia/logica interven ției  
 

Indicatori de m ăsurare a realiz ării  Sursele/mijloacele 
de verificare 

Presupuneri  

Rezultatul 4  
APL-urile din raionul Cahul şi Apă 
Canal  Cahul sunt capabile să 
gestioneze în mod eficient serviciile 
îmbunătățite de AAC 

Indicator 4.1:                                                                                                               
Personalul responsabil de furnizarea serviciilor de 
AAC din Cahul gestionează sistemul de AAC în 
conformitate cu instrumentele interne actualizate și 
manualul operațional.  
   
Valoarea ini țială  (anul 2012): Nr 10 
 
Ținta  (anul 2015):  10 angajati gestionează sistemul 
AAC conform  instrumentelor interne actualizate și 
manualul operațional 
 
Indicator 4.2.                                                                                         
Indicatorii-cheie al planului de afaceri aprobat de 
furnizorul de servicii AAC sunt îndepliniți 
 
Valoarea ini țială  (anul 2014): Va fi determinat 
 
Ținta  (anul 2015):  Va fi determinat 
 

Analiza diagnostica 
 
 
Rapoarte de vizita de 
studiu;  
 
Program de instruire;  
Lista de participanți;  
Grila de evaluare.  
Rapoartele de 
instruire 
 
 
Planului de afaceri 
Evaluarea 
internă/externă 

Există un interes din partea APL și 
managementul Apă-Canal pentru a 
îmbunătăți capacitatea managerială și 
organizațională  
 
Există un interes crescut de a participa 
la programul de formare;  
 
Programul de formare este în 
conformitate cu cerințele naționale cu 
privire la sectorul AAC și nevoile de 
formare ale participanților; 



Produs 4.1  
Studiu privind analiza diagnostică a 
operatorului Apa Canal Cahul este 
elaborat 

Indicator 4.1.1:  
2 studii privind analiza diagnostic a operatorului Apa 
Canal Cahul sunt elaborate si presentate 
managementului operatorului 
 
Valoarea ini țială  2010: 0  
 
Ținta  (anul 2011):  1 studiu privind analiza 
diagnostic a operatorului Apa Canal Cahul este 
elaborata si presentata managementului operatorului 
 
Ținta  (anul 2015):  1 studiu privind analiza 
capatitatilor operationale operatorului Apa Canal 
Cahul este elaborata si presentata managementului 
operatorului 
 
 

Studiul privind 
analiza diagnostica 
 
Studiul privind 
analiza capacitatilor 

 

Produs 4.2  
Plan de actiuni privind  dezvoltarea 
capacității de alimentare  
cu apă și canalizare, furnizor IM 
Apă-Canal Cahul este implementat 

Indicator 4.2.1:  
6 din 21 de măsuri din planul de actiuni ale studiului 
privind dezvoltarea capacităților de alimentare cu apă 
și canalizare, furnizor IM Apă-Canal Cahul este 
implementat 
 
Valoarea ini țială (anul 2013):  necesitatile de 
dezvoltarea capacitatilor sunt identificate 
 
Ținta (anul 2015):  6  
 

Plan de actiuni 
privind  dezvoltarea 
capacității de 
alimentare 

 

Produs 4.3  
Instruirile pentru operatorii de servicii 
AAC din regiunea Sud, inclusiv a IM 
„Apă Canal Cahul” sunt organizate 

Indicator 4.3.1:  
6 Cursuri pentru maximum 85% din personalul de 
management a  8 operatori AAC din regiunea Sud 
sunt organizate cu succes  
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   0 
 
Ținta (anul 2015):  6 din 22 de masuri din planul de 
actiuni sunt implimentate 
 
 

Lista participanților 
 
Grila de evaluare; 
 
Testele completate 
de participant. 

 

 

Produs 4.4  
Capacitarea colabratorilor 
operatorului ÎM “Apă-Canal 
Cahul”privind GIS și implementarea 
modulului de contabilitate „Evidenta 
Consumatorilor” consolidată. 

Indicator 4.4.1:  
10 Angajati Apa Canal Cahul au insusit 80 % 
abilitatea de gestionare a GIS și modulului de 
contabilitate „Evidenta Consumatorilor” . 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0 

Lista participanților 
 
Grila de evaluare; 
 
Testele completate 
de participant. 

 



 
Ținta (anul 2015):  10 Angajati Apa Canal Cahul 
instruiti 
 
Indicator 4.4.2: 
Softurile GIS și modulului de contabilitate „Evidenta 
Consumatorilor” sunt instalate la IM Apa Canal Cahul 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0 
 
Ținta (anul 2013):  Modulul „Evidenta 
Consumatorilor” este instalat 
 
Ținta (anul 2014):  Softul GIS este instalat  
 

 
 
 
 
 

 
 
Acte de primire 
predare 
Facturi fiscale 

 
 

 

Produs 4.5 
Planul de afaceri al IM Apă Canal 
Cahul este elaborat și aprobat 
 

Indicator 4.5.1:  
Planul de afaceri al IM Apa Canal Cahul este 
elaborat și aprobat. 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0, nu există 
 
Ținta (anul 2015):  1 Plan de afaceri este elaborat și 
aprobat de către conducerea  IM Apă Canal Cahul. 
 

Procesul 
verbal/ordinul de 
aprobare  de către 
conducerea  IM Apă 
Canal Cahul a 
Planului de afaceri 
elaborat  

 

Produs 4. 6 
Manualul Operațional  al IM Apă 
Canal Cahul este elaborat și aprobat 
 

Indicator 4.5.1: 
Manualul Operațional  al IM Apa Canal Cahul este 
elaborat și aprobat. 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0, nu există 
 
Ținta (anul 2015):  1 Manual Operațional este 
elaborat și aprobat de către conducerea  IM Apă 
Canal Cahul. 
 

Procesul 
verbal/ordinul de 
aprobare  de către 
conducerea  IM Apă 
Canal Cahul a  
Manualul Operațional  
elaborat  

 

Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele 
de verificare Presupuneri 

Rezultatul  5  

APL-urile și cetățenii raionului Cahul 
se implică activ în îmbunătățirea 
serviciului de AAC  

Indicator 5.1:                                                                                                               
80% din clienții Apă Canal Cahul din localitatea Roșu 
achită regulat pentru serviciile prestate în domeniul 
AAC.   
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0  
 
Ținta  (2012): 48 % din abonati din s Rosu plătesc în 
mod regulat pentru serviciile AAC. 

Rapoartele privind 
indicatorii de 
performanță ale Apa 
Canal Cahul 
(înregistrări privind 
achitarea de catre 
populatie a serviciilor 
acordate) 
 

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



 
Ținta (anul 2015):  80%  din abonati din s. Rosu 
plătesc în mod regulat.  
 
Indicator 5.2:                                                                                                       
75% din gospodării se implică prin contribuții 
financiare și nefinanciare pentru asigurarea 
conectării la serviciile îmbunătățite de AAC.     
 
Valoarea ini țială (anul 2010):  0 
 
Ținta (anul 2015):  75%  din  gospodării  se implică 
prin contribuții financiare și nefinanciare pentru 
asigurarea conectării la serviciile îmbunătățite de 
AAC.     
 
 

 
 
 
 
 
Rapoarte  APL 1  

Produs 5.1  
Campania de sensibilizare cu privire 
la necesitatea utilizarii apei potabile 
(cu accentul plasat pe dimensiunea 
de gen) este organizata 

Indicator 5.1.1:  
400 de materiale promotionale distribuite prin 
intermediul mass-media. Radio, TV, site-ri, retele de 
socializare sunt distribuite catre populatia din r-ul 
Cahul. 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0 
 
Ținta (anul 2014):  400 de materiale promotionale 
distribuite  
 
Ținta (anul 2014):  1 concus de desene organizat 
 
Indicator 5.1.2: 
32 de intruniri privind sensibilizarea cu privire la 
necesitatea utilizarii apei potabile (cu accentul plasat 
pe dimensiunea de gen) au fost organizate 
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0 
 
Ținta (anul 2014):  32 de intruniri  cu populatia 
organizate 
 
 

 
Raport campanie 

 

Produs 5.2  
Intruniri ale comitetului local de 
cetateni din Rosu (conform 
principiului egalităţii de şanse între 
sexe) sunt organizate in baza 

Indicatorul 5.2.1: 4 sedinte / pe an ale comitetului 
local de cetateni din s. Roșu (în conformitate cu 
principiul egalității de gen) sunt organizate în mod 
regulat.  
 

Procesele verbale 
ale şedinţelor de 
constituire 
 
Lista participanților; 

Cetățenii localităților se implică în 
activitățile proiectului 

 



 

regulata Valoarea ini țială (anul  20 10): 0  
(Comitetele locale de cetateni nu sunt create) 
 
Ținta (anul 2012):  4 intruniri  organizate 
 
Ținta (anul 2013):  4 intruniri  organizate 
Ținta (anul 2014):  4 intruniri  organizate 
Ținta (anul 2015):  4 intruniri  organizate 
 
 

 

Produsul 5.3    
Intruniri ale Comitetului Director 
Local director al proiectului pilot sunt 
organizate în mod regulat 
 

Indicatorul 5.3.1: 4 sedinte / pe an ale Comitetului 
Director Local al proiectului sunt organizate în mod 
regulat.  
 
Valoarea ini țială (anul  2010):  0  
(Comitetului Director Local nu este creat) 
 
Ținta (anul 2015):  4 intruniri  organizate 
 

Procesele verbale 
ale CDL 

 


