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Proiectul pilot “Îmbun ătățirea Managementului De șeurilor Solide în raionul Flore ști” 

Cadru Logic 
 

Cadrul strategic regional 

STRATEGIA DE DEZVOLATRE REGIONAL Ă Nord 2010-2016 

 Obiectivul general:   

Dezvoltarea echilibrată a RDN, prin diversificarea activităților economice cu un capital uman competitiv pe piaţa muncii şi prin deschiderea spre inovaţiile 
tehnologice prietenoase mediului înconjurător. 

 
Obiective specifice: 
 

• Dezvoltarea  infrastructurii  de  utilități  publice  şi  căi  de  acces  pentru  ridicarea  atractivității investiționale şi nivelului de trai al locuitorilor regiunii. 
• Îmbunătățirea mediului de afaceri prin susținerea dezvoltării antreprenorialului şi inovațiilor tehnologice în regiune. 
• Ridicarea gradului de ocupare prin creşterea competitivității capitalului uman pe piața muncii şi crearea noilor locuri de muncă. 
• Fortificarea teritoriilor cu potențial de creștere și reducerea disparităților din regiune. 
• Îmbunătățirea factorilor de mediu şi a atractivității turistice 
• Eficientizarea energetică a clădirilor şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energii. 

 

Prioritatea 3. Îmbun ătățirea factorilor de mediu şi a atractivit ății turistice 

Scop. Scopul priorității 3 este de a genera inițiative în domeniul protecției mediului şi pentru dezvoltarea unui sistem integrat de colectare și transportare a 
deşeurilor. Sporirea atractivității RDN pentru populație şi vizitatori, prin dezvoltarea turistică durabilă, creșterea competitivității și atractivității turistice, prin 
valorificarea patrimoniului natural și antropic și creșterea calităţii produselor și serviciilor turistice. 

3.1 Sporirea accesului la informația de mediu şi promovarea educației ecologice 

3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne de stocare 
a deşeurilor nereciclabile, construcția unei uzine de prelucrare a deşeurilor în regiune. 

3.3 Sporirea securității ecologice în regiune, prin promovarea activităților de stopare a degradării solurilor, de reabilitare a bazinelor acvatice, de extindere a 
ariei forestiere, şi prin elaborarea unor programe de anticipare şi răspuns la stările extreme de vreme. 
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3.4 Reabilitarea obiectivelor turistice şi integrarea lor în circuitele turistice naționale şi internaționale. 

 3.5 Promovarea dezvoltării infrastructurii turistice în regiune. 

3.6 Reducerea impactului negativ asupra mediului, generat de tehnologii învechite prin promovarea şi stimularea utilizării surselor de energii regenerabile. 

PROGRAM REGIONAL DE MANAGEMENT AL DE ȘEURILOR PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 

Obiectivul general  al PRS este de a îmbunătăți serviciile publice locale de gestionare a deşeurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN),   trecînd etapizat la 
noile standarde în conformitate cu cerințele Directivelor UE. 

Obiectivul general al PRS în MDS se bazează   pe obiective specifice, care vor contribui la consolidarea potențialului de implementare  a sistemului de gestionare a 
deşeurilor. 
Obiectivele specifice constau in urm ătoarele: 
 
•    Consolidarea  cadrului  politic,  legal  şi  regulator  pînă  în  2018  pentru  a  asigura crearea şi operarea sistemului regional de gestionare a deşeurilor; 
•    Consolidarea  şi dezvoltarea   cadrului instituțional,  ţinînd cont de gestionarea  întregului sistem regional de gestionare a deşeurilor; 
•    Dezvoltarea  infrastructurii  de management  a deşeurilor  la nivelul regiunii  ţinînd cont de toate elementele necesare pentru operarea sistemului regional; 
•    Informarea,  sensibilizarea  publicului  privind  necesitatea  gestionarii  deşeurilor  la nivel regional. 
 

 

 

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

Obiectivul General  al proiectului (impact) 
 
Cetățenii raionului Florești din localitățile selectate au acces la servicii publice de MDS durabile 
 

Obiectivul Specific  
al proiectului 
 
Cetățenii localităților selectate din 
raionul Florești au acces la servicii 
de MDS îmbunătățite  
 

Indicator 1:                                                                                                                 
Accesul cetățenilor din 11 localități la 
servicii de MDS îmbunătățite în raionul 
Floresti  a crescut de la 45%  clienți in 
2012 la 80% clienți la 2015.                                                                              
 
Valoarea ini țială (2012): 45% 

Rapoartele  operatorului MDS 
 
 
 
 
 
Registrul de achitare a tarifului local de 

Partenerii responsabili de implementarea 
proiectului au o viziune comună/clară  asupra 
colaborării  și participă cu buna credință în  
exercitarea drepturilor  si obligațiilor contractual 
asumate  
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Accesul la servicii MDS in r-nul Florești  
 
Nr populației cu acces la servicii MDS 
la nivel urban: r-nul Florești – 17091 
de locuitori, inclusiv femei   58% - 
9913 (3 de localității)   

• 7 191Gospodarii  
• 24 Instituții publice 
• 533 Agenții economici  

 
Nr populației cu acces la servicii MDS 
la nivel rural: r-nul Florești – 0 de 
locuitori, inclusiv %  femei (8 localități)  

• 0 Gospodarii 
• 0  Instituții publice  
• 0 Agenți economici  

 
Ținta (anul 2015):  80 % 
Nr populației cu acces la servicii MDS 
la nivel urban: r-nul Florești - de 
locuitori,17 477   inclusiv femei   58% 
10 137(3 de localități)   

• 7386 Gospodarii  
• 23 Instituții publice 
• 487 Agenți economici  

 
Nr populației cu acces la servicii MDS 
la nivel rural: r-nul Florești – 15 110 de 
locuitori, inclusiv 58%  femei (8 APL I 
20 localități)  

• 6516 Gospodarii 
• 34  Instituții publice  
• 83 agenți economici 

 
Indicator 2:                                                                                                                                             
80% dintre clienții intervievați 
beneficiari ai serviciului MDS 
îmbunătățit din raionul Florești sunt 
mulțumiți de calitatea serviciului oferit 

la primarii 
 
 
 
 
 
Rapoartele intermediare şi finale 
 
Studiul de fezabilitate 
 
Acorduri de finanțare puse în aplicare.  

Acorduri de cooperare semnate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaje cu privire la nivel de 
satisfacție a populației  

Studiul de referință 

 
 
 
Autoritățile publice locale (APL) sunt dispuse să 
colaboreze cu scopul prestării în comun a 
serviciilor  MDS 
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de operatorul MDS regional 
 
Valoarea ini țială (2012): 0? 
 
Ținta (anul 2015): 80% 

 

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

Rezultatul 1:                                               
Planificarea și programarea locală  
armonizată în raionul Florești 
constituie baza pentru 
îmbunătățirea serviciilor de MDS în 
localitățile selectate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 1.1:  
Capitolul MDS, integrat în documente 
strategice de planificare și programare 
armonizate în 12 APL-uri selectate din 
raionul Florești, este aprobat. 
 
Valoare Ini țială (2012): SDSE nu 
există. Planul de Dezvoltare Locală nu 
există în 12 APL. 

Țint ă (anul 2015):  Capitol MDS din 
SDSE al raionului Florești  elaborat și 
aprobat.  
 
Țint ă (anul 2015):  12 capitole MDS a 
planurilor de dezvoltare locala al 12 
APL din r-nul Florești  sunt aprobate 

Indicator 1.2:                                                                                           
Studiul de Fezabilitate  cu privire la 
Managementul  Deșeurilor Solide 
(MDS) în raionul Florești  este 
acceptat de către Consiliul raional 
Florești.     

Valoarea ini țială (anul 2010):  SF pe 
MDS in Floresti nu există 
 

Decizia CR de creare a grupului de 
lucru; 
 
Deciziile Consiliului Raional Florești  
 
 
Deciziile consiliilor locale  
 
Decizia CR de aprobare a SDSE; 
 
 
Deciziile CL de aprobare a planurilor 
de planificare strategică locală; 
 
 
 
 
 
 
Procesele verbale 
 
 
Pagina web a CR Florești 
 
 
Pagina web a ADR Nord 
 
 
Pagina web a Min Med 
 

CR  Florești formează un grup de lucru, 
elaborează și aprobă capitolul MDS din SDSE. 

 

 

CR  Florești promovează și asistă APL-le de 
nivel I în elaborarea și armonizarea capitolului  
MDS al  Planurilor de Dezvoltare Locală conform 
documentelor de planificare strategică naționale 
și regionale 

 

 

 



5 

 

Ținta (anul 2014):  SF acceptat de 
către CR   Floresti  

Produs 1.1: Capitolul 
Managementul Deșeurilor Solide 
din SDSE si capitolul MDS din 
planurile de dezvoltare locala din 
localitățile selectate din raionului 
Florești  este actualizat 
 

Indicator 1.1.1 : Capitolul MDS integrat 
în 12 documente strategice de 
planificare și programare armonizate 
ale APL selectate din raionul Florești 
este aprobat 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  SDSE 
in Florești  nu exista. Planuri de 
dezvoltare locala in cele 12 APL niv I 
de localități nu exista.  
 
Ținta (anul 2015):  Capitolul MDS al 
SDSE al r-lui  Florești  este elaborat si 
aprobat 
 
Ținta (anul 2015):  Capitolul MDS al 
12 planuri de dezvoltare locala al 12 
APL din r-nul  Florești este aprobat 
 

Decizia CR de creare a grupului de 
lucru; 
 
Decizia CR de aprobare a SDSE; 
 
 
 
Deciziile CL de aprobare a SDSE; 
 
 
Deciziile CL de aprobare a planurilor 
de planificare strategică locală; 
 

APL-le de nivelul I au voința politică să 
armonizeze  capitolul MDS ale Planurilor de 
Dezvoltare Locală cu  SEDS din raionul  Florești  

 
 

 

 

 

 

 

Produs 1.2: Studiu de fezabilitate 
cu privire la Managementul  
Deșeurilor Solide (MDS) în raionul 
Florești elaborat; 
 

Indicator 1.2.1:  Recomandările SF 
pentru extinderea   serviciilor de MDS  
în r-l Florești sunt aprobate de către 
CR Florești 

 Valoarea inițială: (anul 2012) SF  nu a 
fost efectuat 

Țintă (2014): SF cu privire la serviciile 
de MDS  în r-l Florești elaborat 

Țintă (2015): Recomandările SF cu 
privire la serviciile de MDS  în r-l 
Florești sunt acceptate de către CR 
Florești 

Decizia CR de acceptare a SF 
 
Pagina web a CR Florești; 
 
Pagina web a MDRC, ADR Nord şi Min 
Med 
 

La nivel de  CR  Florești există voință politică 
pentru identificarea și aprobarea de cel puțin o 
opțiune recomandată de SF   
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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 Florești 
pentru furnizarea serviciilor de 
MDS este eficientă  

 

Indicator 2.1:   

29 APL-uri din raionul Florești 
semnează Acorduri de  Cooperare 
Preliminare.     
 
Valoarea ini țiala (anul 2010):  0 
acorduri semnate cu APL-uri 
 
Ținta (anul 2012):    29 acorduri de 
cooperare preliminare cu 29 APL-uri 
preliminare. 
 
 
Indicator 2.2:                                                                          
Operatorul regional de MDS în raionul 
Florești este fondat  în baza 
contractului de constituire semnat de 
către 11 APL-uri.                                                          
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  In 
Florești   exista IM Sersar-Flor, dar 
care presta serviciul MDS doar pentru 
APL niv I Florești și alte  3 APL niv I 
(or. Ghindești, com. Ghindești, or.  
Mărculești) 
 
Ținta (anul 2014):  1 prestator de 
servicii MDS fondat în baza a 11 
decizii a consiliilor locale și 11 
contracte de delegare serviciului MDS 
către prestatorul nou creat.  

29 decizii ale APL-lor  cu privire la 
semnarea  Acordului de cooperare 
intercomunală; 

 

 

 

 

 

 

Acord de cooperare intercomunitar 
semnat 

 

Acord final de cooperare in sectorul 
MDS semnat 

Deciziile CL de fondare a SA 
 
Extrasul din Registrul Camerei 
Înregistrării de Stat 
11 Contracte de delegare a serviciului 

APL înțeleg beneficiile de cooperare inter-
municipale  

 

 

 

APL-le sunt gata sa creeze un operator regional 

 



7 

 

de MDS semnate  

Produs 2.1:  
Studiu de referință privind 
extinderea managementului 
integrat al deșeurilor solide în 
localitățile din bazinul râului Ciorna 
elaborat și agreat cu APL de nivel I 
 

Indicator  2.1.1:  
Recomandările studiului de referință 
privind extinderea managementului 
integrat al deșeurilor solide în 
localitățile din bazinul râului Ciorna 
sunt agreate cu APL de niv I 
 
Valoarea ini țială (anul 2012): 
 Studiul  de referință privind extinderea 
managementului integrat al deșeurilor 
solide în localitățile din bazinul râului 
Ciorna elaborat 
 
Ținta (anul 2014): 
Studiul  de referință privind extinderea 
managementului integrat al deșeurilor 
solide în localitățile din bazinul râului 
Ciorna agreat cu APL niv I 

Pagina web a MSPL  
 
(www.serviciilocale.md) 
 
Rapoartele MSPL 
 

 

 

 

 

Procesele verbale a ședințelor CL  

CL analizează și înțeleg opțiunile recomandate 
de SF și doresc să rezolve problema MDS în 
bazinul rîului Ciorna 
 

Produs 2.2:  
Intențiile de cooperare inter-
comunitară sunt stabilite; 
 

Indicator 2.2.1: 11 acorduri provizorii 
CIC in MDS semnate cu APL I din 
Florești 
 
Valoarea inițială (anul 2012) 0 
 
Ținta (anul 2014): 11  acorduri 
provizorii sunt semnate 
 

Deciziile consiliilor locale 
 
Acordurile de cooperare in domeniul 
MDS in r-nul Floresti 

Există voință comună de cooperare în domeniul 
prestării serviciului MDS 
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Produs 2.3  
11 decizii de fondare a unui 
operator  MDS regional sunt 
aprobate de către 11 APL din 
raionul Florești 

Indicator 2.3.1: 11 decizii de fondare 
a unui operator  MDS regional 
aprobate de către 11 APL  din raionul 
Florești  

Valoarea ini țială (anul 2012):  0 

Ținta (anul 2014):  11 decizii de 
fondare a unui operator  MDS regional 
aprobate de către 11 APL  din raionul 
Florești  

Deciziile consiliilor locale 
 

 

Produs 2.4:   
Operatorul regional de servicii 
MDS este fondat 
 

Indicator 2.4.1:  
1 acord de creare a operatorului 
regional de servicii MDS semnat intre 
APL-urile din Florești 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Ținta (anul 2014):  1 acord semnat 
intre 12 APL. 1 decizie a consiliului 
raional  Florești si 12 decizii locale de 
creare a prestatorului de servicii MDS 
regional 
 
Indicator 2.4.2 :  
11 contracte de delegare a serviciului 
de MDS către prestatorului regional de 
servicii MDS nou creat sunt semnate, 
 
Valoarea ini țială (anul 2012): 0 
 
Ținta (anul 2014)  11 contracte de 
delegare a serviciului MDS către 
prestatorul regional nou creat sunt 
semnate de APL din r-nul Florești 
 
 
 
 

Deciziile Consiliului Raional  Florești 

 

 

Deciziile consiliilor locale 

 

 

 

11 Contracte de delegare a serviciului 
de MDS semnate. 
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Strategia/logica interven ției Indicatori de m ăsurare a realiz ării Sursele/mijloacele de verificare  Presupuneri 

Rezultatu l 3:                                                                
Infrastructura pentru prestarea 
serviciilor MDS in raionul Florești 
este   îmbunătățită 

Indicator 3.1:                                                                                      
2 măsuri investiționale planificate în 
raionul Florești sunt implementate în 
conformitate cu regulamentele si 
standardele de calitate 
definite/stabilite.   

Valoarea ini țială (anul 2012):  0 

Ținta (anul 2012):  1 măsură de 
implementare in conformitate cu 1 
acord de finanțare  

Ținta (anul 2014):  1 măsură de 
implementare in conformitate cu 1 
acord de finanțare  

Ținta (anul 2015):  1 masură 
implementare in conformitate cu 1 
acord de finanțare 

Indicatorul 3.2 :  
MDRC și ADR Nord au valorificat  90% 
din resursele oferite pentru 
infrastructură în sectorul MDS din 
Fondul German de Investiții și alte 
surse de finanțare. 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 

Ținta (anul 2014):  (100%)  

Rapoartele privind implementarea 
acordurile de finanțare 
Rapoartele trimestriale, anuale ale 
proiectului 
Procese verbale de achiziții 
Rapoarte de audit 
 

 
 
 
Documentația tehnica este elaborata in 
conformitate cu standardele de calitate si 
regulamente definite 
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2, 264,125 EUR valorificate 
 
Indicatorul 3.3 : ADR Nord 
organizează procesele de achiziții 
publice pentru proiecte de investiții în 
infrastructură MDS finanțate din 
Fondul de investiții German în 
conformitate cu reglementările 
relevante.  

Valoarea ini țială (anul 2010):  0  

Ținta (anul 2014):  ADR Centru a 
organizat 14 procese de achiziții 
publice pentru 1 proiect de investiții in 
infrastructura MDS în conformitate cu 
reglementările relevante. 

Produsul 3.1:  Platformele pentru 
colectarea deșeurilor în raioanele 
Șoldănești, Rezina si Floresti sunt 
construite si echipate 
 

Indicat or 3.1.1:  
474 de platforme  (232 - in raionul 
Soldanesti, 27 – in Rezina si 215 -  in 
Floresti) sunt date în exploatare  in 
proporție de 100% 
 
Valoarea ini țială (anul 2010):   
În orașul Floresti- existau 8 platforme, 
in orașul Soldanesti – existau 27 de 
platforme, in Parcani - 4 platforme , in 
Rezina - existau  0 platforme  
 
Ținta (anul 2012): 474 platforme sunt 
construite si transferate APL-urilor 
In r-nul Florești - 215 platforme 
 
 
Indicator 3.1.2:  534 containere date in 
exploatare in proporție de 100% 
 

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

Agentul economic/executorul de lucrări 
efectuează lucrările in conformitate cu doc 
tehnică 
 
Furnizarea bunurilor se va efectua in 
conformitate cu condițiile contractuale 
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Valoarea inițială (anul 2009): 380 
containere de tip sovietic – in r-nul 
Florești 160,  
-in Soldanesti si Rezina- 
 
Ținta (anul 2012):  534 containere noi 
– in Floresti, 2390 containere noi – in 
Soldanesti si Rezina 
 

Produsul 3.2:  Mașini si 
echipament destinat pentru 
prestarea serviciului MDS sunt 
procurate 
 

Indicator 3.2.1:  13 autovehicule sunt 
date in exploatare in proporție 100%. 
 
Valoarea ini țială (anul 2009):  1 
vehicul in Soldanesti, Florești - 4 
vehicule +  4 tractoare 
 
Ținta (anul 2012):  5 autovehicule 
adiționale  – in Floresti, 8 autovehicule 
noi- in Soldanesti 
 
 
Indicator 3.2.2:   
53 de unități de  echipament destinat 
sunt date in exploatare in proporție 
100%. 
 
Valoarea ini țială (anul 2009):  
echipamentul existent de tip sovietic 
este uzat moral și fizic  
 
Ținta (anul 2012):  13 unități de 
echipament destinat - Floresti, 40 
unități de echipament Soldanesti si 
Rezina sunt date in exploatare 
 

Acte de primire predare 
Facturi fiscale 
Documentele de Înregistrare a 
autovehiculelor și a echipamentului  
 

Furnizarea mașinilor și echipamentelor se va 
efectua in conformitate cu condițiile contractuale 
 
 

Produsul 3. 3  Stația de sortare 
MDS este construită și 
echipamentul aferent procesului 
tehnologic procurat 
 

Indicator 3. 3.1:  
1 stație de sortare MDS este dată in 
exploatare și echipamentul aferent 
procesului tehnologic procurat 
 

Procesul verbal de recepție finala a 
lucrărilor. 
Acte de primire predare 
Facturi fiscale 
 

Partenerii responsabili de implementarea 
proiectului identifică resursele financiare 
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Valoarea ini țială (anul 2012): 0 
 
Ținta (2015):  1 stație de sortare MDS 
este dat in exploatare și echipamentul 
aferent procesului tehnologic procurat 
 

Produsul 3. 4  Stația de transfer 
MDS este construită echipamentul 
aferent procesului tehnologic 
procurat 
 

Indicator 3. 4.1:  
1 stație de transfer  MDS este dat in 
exploatare și echipamentul aferent 
procesului tehnologic procurat 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Ținta (2015):  1 stație de transfer  MDS 
este dat in exploatare și echipamentul 
aferent procesului tehnologic procurat 
 

Procesul verbal de recepție finala a 
lucrărilor. 
Acte de primire predare 
Facturi fiscale 
 

Partenerii  responsabili de implementarea 
proiectului identifică resursele financiare 

 

Strategia/logica interven ției 

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

Rezultatul 4:                                                                 
APL-urile din raionul Florești şi 
Prestatorul de Servicii MDS sunt 
capabile să gestioneze în mod 
eficient serviciile de MDS  
îmbunătățite 

Indicator 4.1:                                                                                                     
Personalul responsabil de serviciile 
MDS din Florești gestionează sistemul 
de MDS în conformitate cu 
instrumentele interne actualizate și 
manualul operațional.  

Valoarea ini țială  (anul 2011):  
Conform rezultatelor analizei 
diagnostice, operatorul din Florești are 
70 persoane (40 bărbați si 30 femei) în 
total.  
 

Ținta  (anul 2015):   Nr 101 (61 bărbați 

Analiza diagnostica 

Fisele de post aprobate 

Statele de personal aprobate 

 

 

 

 

 

Există un interes din partea APL și 
managementul Prestatorului de MDS 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 MDS și 
nevoile de formare ale participanților; 
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si 40 femei) Gestionează conform  
instrumentelor interne actualizate și 
manualul operațional. 

Indicator 4.2.                                                                                         
Indicatorii-cheie al planului de afaceri 
aprobat de furnizorul de servicii MDS 
sunt îndepliniți 
 
Valoarea ini țială  (anul 2011): Va fi 
determinat 
 
Ținta  (anul 2015):  Va fi determinat 

 

 

 

Lista de personalului responsabil 
conform statelor de personal;  

Evaluări interne și externe.  

 

Produs 4.1  

Programul de instruire privind  
dezvoltarea capacității operatorului  
de servicii MDS  este implementat 
 
  

Indicator 4.1.1: 

Programul de instruire privind  
dezvoltarea capacității operatorului  de 
servicii MDS  este elaborat și 
implementat 

Valoarea ini țială (anul 2012):  Nu 
există  program  de instruire  privind 
dezvoltarea capacităților operatorului 
de servicii MDS 

Ținta (anul 2015):   Programul  de 
instruire  privind  dezvoltarea 
capacității operatorului  de servicii 
MDS  din r-nul Florești este elaborat și 
implementat 

 
 
Sesiuni de instruire desfășurate 
Chestionare de evaluare a persoanelor 
instruite 

 

Produs 4.2  

Manualul operațional al 
operatorului  de servicii MDS este 

Indicator 4.2.1:  

1 manual operațional al operatorului  
de servicii MDS este elaborat  

 
 

Manualul operațional al Operatorului 
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elaborat 

 

Valoarea ini țială (anul 2012): 0 
 
Ținta (anul 2014): 1 manual 
operațional al operatorului  de servicii 
MDS este elaborat  
 

de MDS elaborat si prezentat. 

 

 

Produs 4.3  
Metodologia de calcul a tarifului 
MDS 

Indicator 4.3.1:  

Metodologia de calcul a tarifului MDS 
este elaborată și aprobată de 12 APL 
din r-nul Florești 

Valoarea ini țială (anul 2012): 0 
 
Ținta (anul 2015):   Metodologia de 
calcul a tarifului MDS este elaborată și 
aprobată de 12 APL din r-nul Florești 

 
 
Metodologia de calcul a tarifului de 
MDS elaborata si aprobata 12 APL I 

 

Produsul 4.4  
Capacitatea operațională a   
operatorului  regional de servicii 
MDS este consolidată 

Indicator 4.4.1:  
Capacitatea operațională a operatorului  
de servicii MDS este consolidată  
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Ținta (anul 2015):   Capacitatea 
operațională a   operatorului  de servicii 
MDS este consolidată: 

• PC 
• Imprimanta/scaner/fax 
• Soft contabil 
• Set de mobila de oficiu 

 
 
 
 
 
 
 
3 seturi de PC + 
Imprimanta/scaner/fax + Soft contabil 
1C procurate si recepționate de  
prestatorul de servicii; 
Set de mobila de oficiu  procurata si 
recepționate de prestatorul de servicii 

 

Produsul 4.5  
Sistem cu soft de monitorizare prin 
GPS a vehiculelor de transport 
MDS în r-nul Florești 

Indicator 4.5.1:  
Sistem cu soft de monitorizare prin 
GPS a vehiculelor de transport MDS în 
r-nul Florești instalat și funcțional 
 
Valoarea ini țială (anul 2012): 0 

 
Sistem cu soft de monitorizare prin 
GPS instalat 
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Ținta (anul 201):  Sistem cu soft de 
monitorizare prin GPS a vehiculelor de 
transport MDS în r-nul Florești instalat 
și funcțional 
 

Produsul 4. 6 
Planul de afaceri  al operatorului  
de servicii MDS regional este 
elaborat 
 

Indicator 4.6.1: Planul de afaceri  al 
operatorului  de servicii MDS elaborat 
și implementat 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Ținta (anul 2015):   Planul de afaceri  
al operatorului  de servicii MDS 
regional elaborat și implementat 
 

Planul de afaceri  elaborat 
Raport de implementare 

 

 

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

 
Rezultatul 5:                                                                                  
APL-urile și cetățenii din raionul 
Florești se implică activ în 
îmbunătățirea serviciului de MDS 
 
 
 
 

 
Indicator 5.1:                                                                  
55% din clienții serviciului regional de 
MDS din raionul Florești achită in mod 
regulat taxa pentru evacuarea 
deşeurilor 

Valoarea ini țială (anul  2012):  rata 
medie de plata in orașul Florești este 
de 60 %  
 
Ținta (anul 2015):  55 % din clienții 
serviciului regional Florești de MDS 
achită in mod regulat tariful pentru 
serviciul prestat 

 
Rapoartele privind indicatorii de 
performanță ale prestatorului regional 
de servicii MDS (înregistrări privind 
rata de achitare de către populație a 
serviciilor prestate) 
 

 
Cetățenii din raioanele Soldanesti si Rezina au 
un interes major în accesarea serviciilor de MDS 
îmbunătățite 
 
 
 
 
 
 
Cetățenii din r-nul Florești  achită serviciilor de 
MDS îmbunătățite 
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Produs 5.1:  Campania de 
informare şi conștientizare a 
cetățenilor în raioanele Șoldănești, 
Floresti şi Rezina realizată; 
 

Indicator 5.1 .1:  
3 053 de materiale promoționale 
(inclusiv 400 de postere, 2000 de 
pliante, 40 panouri informaționale, 3 
reportaje, 100 de tricouri, 500 de genți 
de pînză si 10 accesorii promoționale 
sunt distribuite in 35 de localități 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
campanii MDS 
 
Ținta (anul 2015):   
3 053 de materiale promoționale 
distribuite in 35 localități din raioanele 
Șoldănești, Floresti şi Rezina 
 
Indicator 5.1.2.:  Sondajul de evaluare 
a nivelului de satisfacție a clienților  
serviciului MDS din raioanele 
Soldanesti, Rezina si Floresti efectuat 
 
Valoarea ini țială (anul 2012):  0 
 
Ținta (anul 2015):  sondajul efectuat si 
discutat cu APL 

Rapoartele ONG privind 
implementarea campaniei 
 
www.serviciilocale.md 
www.adrcentru.md 
www.adrnord.md 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raportul ONG 
www.serviciilocale.md 
www.adrcentru.md 
www.adrnord.md 
 
 

Cetățenii sunt receptivi la campania de informare 
Conținutul și mesajul materialelor promoționale 
este pe înțelesul populației 
 
 

Produs 5.2:  Ședințele Comitetului 
Director Local al proiectului (CDL) 
sunt organizate in mod regulat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicator 5.2.1:  

4 întruniri/ an ale CDL sunt organizate 
in mod regulat la necesitate 

Valoarea ini țială (anul 2012): Nu 
există CDL 

Ținta (anul 2014): 1 CDL  al 
proiectului creat;  întruniri organizate  
la necesitate 

Ținta (anul 2015):  minimum 4 întruniri 

Regulamentul CDL 
 
Proces verbal de constituire la CDL 
 
Proces verbal al ședințelor CDL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentanții CDL se implică în activitățile 
proiectului 
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Produs 5.3.:  Ședințele Comitetelor 
Locale de Cetățeni (CLC)  (in 
conformitate cu principiul de gen) 
sunt organizate in mod regulat. 

organizate 

Indicator 5.3.1: 4 întruniri/ an ale CLC 
sunt organizate (in conformitate cu 
principiul de gen)  in mod regulat  

Valoarea ini țială (anul 2010):   0 CLC 

Ținta (anul 2014):  12 de CLC in 
localitățile din raioanele, Florești sunt 
create; 2 întruniri organizate 

Ținta (anul 2015):  4 întruniri 
organizate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Regulamentul CLC 
 
Proces verbal de constituire la CLC 
 
Proces verbal al ședințelor CLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cetățenii localităților se implică în activitățile 
proiectului 
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Produs 5.3 : Ședințele Comitetelor 
Locale de Cetățeni (CLC)  (in 
conformitate cu principiul de gen) 
sunt organizate in mod regulat. 
 
 

Indicator 5.3.1:  

4 întruniri/ an ale CLC sunt organizate 
(in conformitate cu principiul de gen)  
in mod regulat  

Valoarea ini țială (anul 2012):  Existau 
0 CLC 

Ținta (anul 2014):  12 de CLC in 
localitățile din raioanele Floresti sunt 
create; 2 întruniri organizate 

Ținta (anul 2015):  12 CLC 
organizează anual 4 întruniri 

Regulamentul CLC 
 
Proces verbal de constituire la CLC 
 
Proces verbal al ședințelor CLC 
 
 
 
 
 
 

Cetățenii localităților se implică în activitățile 
proiectului 
 


