RAPORT DE EVALUARE A IMPACTULUI PROIECTULUI
Denumirea proiectului:
Codul proiectului:

Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, orașul
Cahul
9660

Data evaluării:

17.09.2015

Regiunea de Dezvoltare:

Sud

Apelul:

2010

Prioritatea SDR Sud:

Prioritatea nr. 3: Îmbunătățirea factorilor de mediu și atractivității
turistice.
Măsura nr. 3.3: Crearea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii
turistice şi culturale.

Solicitantul:

Primăria or. Cahul

Beneficiari:

Primăria or. Cahul; Serviciile comunale a or. Cahul.
Populația or. Cahul (50 000), precum și a raioanelor limitrofe din
regiune.
Beneficiarii serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului ,,Nufărul
Alb” (550 persoane/tură (o tură – 18 zile)); beneficiarii zonei de odihnă
și agrement ,,Lacul Sărat’ (500 persoane/zi); locuitorii ,,Euroregiunii
Dunărea de Jos” (2 492 676).

Bugetul total al
proiectului, lei:

13 786, 42 mii lei

Suma alocată din FNDR, 13 786, 42 mii lei
lei:
Contribuţia Solicitantului, lei:
Alte surse, lei:

-

Bugetul valorificat:

8 616, 91 mii lei

Raportori (numele,
prenumele, funcţia)

Violeta Evtodienco, șef Secţie statistică regională, Direcţia generală
dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Victoria Ostap, specialist principal, Secţia statistică regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
Rodica Rotari, specialist principal, Secţia statistică regională, Direcția
generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Construcțiilor
Vasile Brașovschi, consultant junior în monitorizare și evaluare,
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)
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Supervizor (numele,
prenumele, funcția)

Valerian Bînzaru, șef Direcţie generală dezvoltare regională,
Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

Criteriile de evaluare

Analiza performanței

1.

Relevanța

Corespunde obiectivul
general şi obiectivele
specifice ale proiectului
prevederilor strategice,
stipulate în documentele de
politici ce ţin de dezvoltarea
regională / locală (spre
exemplu: SNDR, SDR,
strategiile de dezvoltare
social-economică a
localităţii / raionului,
planurile de acţiuni, etc.)?

Conform cererii de finanțare, proiectul se încadrează în prioritatea nr.3
„Îmbunătățirea factorilor de mediu și atractivității turistice”, a
Strategiei de dezvoltare Sud. Măsura nr. 3.3 „Crearea, modernizarea şi
reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale”.
Sursa:http://www.scribd.com/doc/113197240/Strategia-de-DezvoltareRegional%C4%83-Sud-revizuit%C4%83
Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului
Cahul, 2020, document realizat cu suportul USAID în 2014, în cadrul
Proiectului de Susținere a Autorităților Locale din Moldova (LGSP),
prevede obiectivul specific „Diversificarea economiei locale, inclusiv
prin dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe cunoaștere și
inovare”.
Conform Planului urbanistic al Zonei de odihnă şi agrement Cahul,
elaborat de către Institutul de Stat Urbanproiect în 2012, proiectul de
amenajare a Stațiunii „Lacul Sărat” are o importanţă deosebită pentru
dezvoltarea turismului de sănătate, atît la nivel local, cît și la nivel
național.
Sursa: http://www.primariacahul.md/images/strategiedezvoltare.Pdf

În ce măsură conținutul
proiectului corespunde
necesităților specifice ale
grupurilor ţintă?

Conform cererii de finanțare grupurile țintă constituie:
- populația orașului Cahul (50 000), beneficiarii serviciilor balneoclimaterice ale sanatoriului ,,Nufărul Alb” (550 persoane/tură (o tură –
18 zile)), beneficiari ai zonei de odihnă și agrement ,,Lacul Sărat” (500
persoane/zi), Euroregiunea ,,Dunărea de Jos” (2 492 676 locuitori),
turiști naționali, regionali și internaționali.
Proiectul propune să soluționeze probleme specifice identificate în
domeniul infrastructurii turismului, în Regiunea Sud. Actualmente,
alimentarea cu apă a Lacului Sărat este insuficientă şi se limitează la
un izvor neînsemnat cu apă, căile de alimentare cu apă minerală
termală cu conţinut de clorură de natriu şi sulfat iodo-bromic, fiind
distruse sau blocate.
De asemenea, proiectul tinde să contribuie la valorificarea potențialului
existent a resurselor naturale și dezvoltării infrastructurii de agrement
turistic, în regiune, prin atragerea investițiilor.

Existenţa cadrului logic al
proiectului şi calitatea
acestuia. Claritatea
intervenţiei logice - în ce

Cererea de finanțare a proiectului conține cadrul logic. Cadrul logic
întrunește elementele necesare conform Instrucțiunii pentru utilizatori
privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul
național de dezvoltare regională, aprobată prin decizia CNCDR nr.
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măsură activităţile propuse
pot duce la materializarea
rezultatelor, care, prin
urmare, vor duce la
atingerea scopului
proiectului, astfel
contribuind la obiectivul
general?

5/10 din 04.05.2010.
Totodată obiectivul general este prea ambițios și conține mai multe
elemente, cum ar fi:
- Dezvoltarea infrastructurii de agrement turistic în regiunea de
Dezvoltare Sud,
- Creşterea economică durabilă şi echilibrată a regiunii.
Primul element poate servi drept obiectiv general al proiectului, iar al
doilea element, fiind prea ambițios pentru a fi atins în cadrul
proiectului respectiv.
Obiectivele specifice constituie:
- Reabilitarea şi promovarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul
Sărat”, or. Cahul;
- Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” or. Cahul în
circuitele turistice naţionale şi internaţionale;
- Atragerea investiţiilor locale şi naţionale pentru dezvoltarea zonei
de odihnă şi agrement, or. Cahul;
- Crearea de noi locuri de muncă.
În cadrul proiectului au fost efectuate activități doar ce ține de primul
obiectiv specific „Reabilitarea şi promovarea zonei de odihnă şi
agrement Lacul Sărat, or. Cahul”, și anume activități ce țin doar de
reabilitarea zonei. Activitățile integral au fost finanțate doar din
mijloacele financiare FNDR.
La compartimentul curățirea și amenajarea Lacului Sărat, au fost
efectuate lucrări de curățire, betonare, amenajarea plajei, a fost pus
pavajul pistă în jurul lacului și trotuare pentru plimbări adiacente
lacului.
Obiectivul „Crearea de noi locuri de muncă” nu a fost atins deoarece
nu a fost creat încă un nou serviciu turistic.
În același timp, atît resursele disponibile cît și activitățile implementate
nu sunt suficiente pentru atingerea rezultatelor propuse.
Materializarea rezultatelor poate avea loc doar în cazul în care
beneficiarul va realiza toate activitățile preconizate și va identifica o
sursă suplimentară de finanțare.
Conform cererii de finanțare era prevăzut ca beneficiarul să fie susținut
de către 3 asociați:
1. Centrul de consultanță ecologică Cahul. Conform cererii de
finanțare responsabilitatea acestuia este de a oferi expertiză în
domeniul respectării normelor de protecţie a mediului înconjurător
în contextul activităţilor proiectului.
2. Fundația comunitară dezvoltare durabilă Cahul. Conform cererii
de finanțare rolul acestuia este de a promova în comunitate
rezultatele proiectului şi a imaginii zonei de odihnă şi agrement
„Lacul Sărat” şi de a asigura implicarea publicul în procesul
decizional.
3. „Ilistur”, Agenția de informații, logistică și soluții inovatoare în
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turism. Conform cererii de finanțare responsabilitatea acestuia este
de a promova la nivel naţional şi internaţional noul produs turistic
„Lacul Sărat” şi de a oferi consultanţă în probleme de promovare
a imaginii zonei de odihnă şi agrement beneficiarului direct al
proiectului – Primăriei or. Cahul.
Cu regret, la momentul evaluării constatăm că aceștia nu și-au onorat
obligațiunile asumate.
Dacă indicatorii de
performantă corespund
criteriilor SMART?
Specific

Indicatorii propuși atît la nivel de obiectiv general, cît și obiective
specifice, rezultate și produse nu corespund în totalitate criteriilor
SMART. Toți indicatorii nu au specificate valorile inițiale și țintele pe
ani.

Măsurabil
Realizabil
R – realist
T – măsurabil în timp
În ce măsură riscurile şi
ipotezele au fost analizate şi
luate în consideraţie? Există
oare un mecanism de
management al riscurilor?

În cadrul logic au fost menționate 2 riscuri la rubrica presupuneri, și
anume: insuficiența suportului; schimbarea regimului politic. Aceste
riscuri nu sunt formulate calitativ, fiind abstracte și irelevante pentru
proiectul dat.
Beneficiarii nu au prevăzut riscul de asigurare ineficientă a durabilității
rezultatelor proiectului. În cazul proiectului dat acesta se manifesta
prin schimbarea reprezentanților autorității publice locale în urma
alegerilor locale generale, care au avut loc în anul 2015. Continuitatea
ineficientă a activităților proiectului produsă de lipsa transferului de
responsabilități și obligațiuni a conducerii anterioare către conducerii
actuale.
Un mecanism de management, inclusiv de monitorizare și evaluare al
riscurilor nu există. Pe parcursul implementării proiectului riscurile și
ipotezele nu au fost analizate, diminuate pe parcursul implementării
proiectului în măsura cuvenită, ceea ce a dus la nerealizarea
rezultatelor propuse în matricea cadrului logic (de ex: s-au făcut lucrări
de curățire a fundației bazinului de acumulare a apei pentru Lacul Sărat
de două ori).
Responsabilitățile părților pentru managementul riscurilor nu au fost
identificate și definite atît la inițierea proiectului, cît și pe parcursul
implementării lui.

Au fost introduse careva
modificări în cadrul
proiectului? Dacă da, în ce
măsură acestea au dus la
îmbunătăţirea proiectului?

Propunerea de proiect „Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement
„Lacul Sărăt, or. Cahul” a fost depusă în cadrul Apelului de propuneri
de proiecte pentru finanțare din FNDR din anul 2010.
Conform Instrucțiunii pentru utilizatori privind înaintarea
propunerilor de proiecte pentru finanțare din Fondul național pentru
dezvoltare regională, aprobată prin Decizia CNCDR nr. 5/10 din
04.05.2010, proiectul tehnic și materialele grafice nu constituia un
document obligatoriu, care trebuia să însoțească cererea de finanțare.
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Proiectul tehnic a fost elaborat după selectarea și acceptarea cererii de
finanțare. Acest fapt a constituit un impediment în identificarea și
estimarea corectă a tuturor activităților și lucrărilor necesare pentru
atingerea obiectivului proiectului. Documentația tehnică a fost
modificată de mai multe ori din motivul necorespunderii situației de
pe teren cu cele menționate în proiectul de execuție, precum și în
urma depistării volumelor suplimentare de lucrări. Astfel, de la
primul raport de verificare și expertizare a proiectului de execuție și
pînă la momentul evaluării, proiectul a fost modificat cu 61,2%,
conform devizului de cheltuieli aprobat prin Decizia CNCDR nr. 2/15
din 29.05.2015.
La reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, la etapa de
evaluare, au fost contractați 2 operatori economici.
În procesul de lucru, la contractul încheiat cu S.R.L. „Sabris Com”, au
fost efectuate următoarele modificări:
˗ Au fost depistate lucrări suplimentare, care nu erau prevăzute în
proiectul de execuție, astfel volumul de nămol care urma a fi curățat
s-a dovedit a fi mult mai mare decît cel prevăzut în documentația
tehnică.
˗ Au fost efectuate modificări privind calitatea betonului folosit la
finisarea suprafețelor iazului. Astfel, a fost înlocuită marca betonului
Bc 10/150 cu marca Bc 15/200.
˗ A fost prelungită perioada de execuție a lucrărilor de construcțiemontaj pînă la 30.11.2013, din motivul volumului mare de lucrări.
Ulterior, datorită încălcărilor grave, produse de către S.R.L. „Sabris
Com”, antreprenorul general, cum ar fi nerespectarea termenilor de
execuție a lucrărilor și a tehnologiilor de execuție a lucrărilor,
neimplicarea în soluționarea problemelor ce țin de responsabilitatea
nemijlocită a antreprenorului, s-a ajuns la stoparea completă a
lucrărilor, precum și la imposibilitatea aducerii la bun sfîrșit a
obiectului ambelor contracte. Astfel, la 14.04.2014 prin declarațiile de
reziliere unilaterală nr. 1 și nr. 2 ADR Sud și Primăria or. Cahul,
beneficiarul proiectului, au fost reziliate unilateral ambele contracte de
antrepriză încheiate cu S.R.L. „Sabris Com”.
Următorul contract, a fost încheiat cu S.R.L. „Gebhardt Construct”. La
contractul respectiv, de asemenea, au fost operate modificări:
˗ A fost constatată necesitatea excluderii din contractul de bază a unor
volume de lucrări la pregătirea albiei lacului, incluse eronat în
proiectul tehnic.
˗ A fost prelungit termenul de execuție a lucrărilor pînă la 30.07.2015.
Motivul fiind necesitatea identificării soluțiilor adecvate în urma
excluderii unor volume de lucrări și totodată includerii altor volume
de lucrări în devizul de cheltuieli.
De asemenea, în procesul de execuție a lucrărilor au fost constatate
unele neconformități a documentației tehnice cu situația din teren.
Zidul de protecție, preconizat pentru a fi construit în jurul lacului, nu
ar soluționa problema pătrunderii apelor pluviale pe teritoriul Lacului
Sărat deoarece nu este asigurată scurgerea apei acumulate. Conform
procesului verbal al ședinței de lucru din 18.06.2015, la care au
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participat responsabilii de proiect, reprezentanți ai ADR Sud, Primăriei
or. Cahul, antreprenorul general și autorul de proiect, au fost
examinate dificultățile apărute și au fost identificate soluțiile
constructive de proiect pentru redirecționarea apelor pluviale.
Astfel, au fost constatate un şir de lucrări a căror volume necesită a fi
majorare, precum şi lucrări neprevăzute. Lucrările neprevăzute ţin de
construcţia unui sistem de evacuare a apelor pluviale, amenajarea unei
căi de acces pe teritoriul parcului, construcţia unor trotuare pavate
suplimentare ş.a.
În baza constatărilor efectuate, autorul de proiect a operat modificări în
documentaţia de proiect şi de deviz. Proiectul modificat a fost supus
verificării de către SSVEPC.
Actualmente, ADR Sud pregătește setul de documente necesar pentru
un alt acord adițional, care urmează a fi depus la Agenția Achiziții
Publice.
Totodată, Consiliul orășenesc Cahul, prin Decizia nr. 4/19(41/19)XXIV din 24.04.2015, a aprobat proiectarea și executarea lucrărilor de
reconstrucție a căilor de acces spre Zona de odihnă și agrement „Lacul
Sărat” din or. Cahul, inclusiv a sistemului de evacuare a apelor
pluviale.
Dacă există un plan de
durabilitate ca parte
integrală a designului
proiectului?

Un plan de durabilitate, parte componentă a proiectului nu există.
Cu toate acestea, în cererea de finanțare se menționează următoarele:
- Specificul zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” este turismul
balneo-climateric sezonier (perioada caldă a anului). După finalizarea
proiectului, resursele financiare generate de serviciile de odihnă
activă cu posibilităţi de reabilitare prestate în zonă vor fi folosite
pentru administrarea acesteia (cheltuieli operaționale), întrucît
serviciile prestate vor fi contra plată. În perioada rece a anului zona
nu va funcţiona şi nu va contracta cheltuieli nici de întreţinere şi nici
de personal.
- Durabilitatea, în plan instituţional, va fi asigurată prin transmiterea
zonei reabilitate „Lacul Sărat” în gestiunea Primăriei oraşului Cahul.
Primăria în colaborare cu Serviciile Comunale dispun de structurile
şi capacităţile necesare pentru gestionarea zonei de odihnă şi
agrement „Lacul Sărat”. Pe perioada de activitate a zonei, Primăria
va contracta personalul necesar care va deservi obiectivul turistic pe
perioada de funcţionare a acestuia.
Concomitent, în conformitate cu prevederile compartimentului VII la
Acordul de parteneriat, beneficiarul se obligă:
- Să coopereze în vederea valorificării responsabile, eficiente și
durabile a produselor obținute din implementarea Proiectului, în
interesul comunității pe care o reprezintă.
- Să asigure transparența procesului de utilizare a bunurilor obținute în
cadrul proiectului și se angajează să colaboreze întru realizarea în
comun a activităților de informare și explicare în rîndul membrilor
comunității menite să contribuie la implicarea activă a populației.
- Să respecte legislația ecologică în procesul întreținerii, exploatării
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„Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat”.
2.

Eficienţa

Disponibilitatea resurselor
necesare şi modul de
utilizare a acestora?

Terenul pentru zona de odihnă și agrement Lacul Sărat este o parte din
întregul complex de odihnă și agrement al or. Cahul, avînd o suprafață
de 156 ha. Concomitent, primăria or. Cahul a menționat că suprafața
terenului respectiv ar putea fi extinsă pînă la 204 ha.
Documentația tehnică pentru proiectul „Reabilitarea zonei de odihnă și
agrement Lacul Sărat” a fost elaborată din contul mijloacelor
financiare ale beneficiarului proiectului, costul căreia constituie cca
120 mii lei.
Conform cererii de finanțare, costul proiectului constituia 5 725,87 mii
lei.
La data evaluării, costul proiectului constituie 13 786,42 mii lei,
reieșind din modificările operate și aprobate conform acordurilor
adiționale la contractele de antrepriză pentru efectuarea lucrărilor de
reabilitare a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat. Aceasta se
datorează calității joase a documentației tehnice, cît și a planificării
incorecte a termenilor de realizare a activităților.
Lucrările de construcție în cadrul proiectului au fost asigurate cu
mijloace financiare preponderent din FNDR. Pe parcursul perioadei de
implementare 2011-2015 a fost valorificată suma de 8 616, 91 mii lei.
Lucrările de construcție în cadrul proiectului, inițial, se efectuau de
către S.R.L. „Sabris Com”, în baza contractului de antrepriză nr.
1/L/12 din 30.03.2012 cu valoarea de 7 229,14 mii lei. Termenul de
realizare planificat a fost de 5 luni. În procesul de execuție au fost
depistate lucrări suplimentare, valoarea lucrărilor suplimentare
constituind 2 167,58 mii lei. Astfel, suma contractului a fost majorată
pînă la 9 396,73 mii lei, în baza acordul adițional nr. 1 din 10.10.2012
la contractul nr. 1/L/12 din 30.03.2012.
Concomitent, conform Legii achizițiilor publice nr. 96 din 13.04.2007,
în cazul în care volumul lucrărilor suplimentare depășește suma
contractului cu 30%, urmează a fi reluată procedura de achiziții
publice, iar ulterior încheierea unui nou contract de antrepriză.
În același timp, deoarece au fost efectuate modificări privind calitatea
betonului folosit la finisarea suprafețelor iazului, valoarea contractuală
a proiectului a fost micșorată cu 1 347,5 mii lei. Astfel, în baza
acordului adițional nr. 2 din 10.07.2013 la contractul nr. 1/L/12 din
30.03.2012, suma contractului a devenit 8 049,23 mii lei.
Reieșind din situația creată, a fost necesar de recurs la o nouă
procedură de achiziții publice. Astfel, câștigător a fost iarăși S.R.L.
„Sabris Com”, cu care a fost încheiat al doilea contract, contractul de
antrepriză nr. 13/L/13 din 16.07.2013, în valoare de 3 739, 96 mii lei.
Termen de execuție 2 luni calendaristice.
Pe motivul admiterii de către antreprenor a unor încălcări grave care
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au dus în consecință la stoparea completă a lucrărilor, ambele contracte
de antrepriză încheiate de către ADR Sud cu S.R.L. „Sabris Com” au
fost reziliate unilateral. Totodată, S.R.L. „Sabris Com”, nefiind de
acord cu rezilierea menționată, a inițiat o acțiune în instanța de
judecată către ADR Sud și Primăria or. Cahul.
Lucrările rămase neexecutate, după reziliere au constituit:
- din valoarea totală a contractului de antrepriză nr. 1/L/12 din
30.03.2012 de 8 049,23 mii lei, au rămas lucrări neexecutate în
valoare de 4 538,92 mii lei (lucrări de forare a sondei arteziene,
construcţia staţiei de pompare şi a conductei de refulare, lucrări de
finisare a suprafeţelor lacului, amenajarea teritoriului parcului);
- din valoarea totală a contractului de antrepriză nr. 13/L/13 din
16.07.2013 de 3 739,96 mii lei, au rămas lucrări neexecutate în
valoare de 2 343,66 mii lei (lucrări de pregătire a albiei şi finisare a
suprafeţelor lacului).
Al doilea operator economic, care a continuat executarea lucrărilor de
reabilitare a zonei de odihnă și agrement, în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic a fost S.R.L. „Gebhardt Construct”, în
baza contractilului de antrepriză nr. 7/L/14 din 14.08.2014, cu o
valoare de 5 763,93 mii lei.
În rezultatul efectuării mai multor modificări (vezi în anexă acordurile
adiționale nr. 1 din 14.08.2014, nr. 2 și 3 din 05.05.2015 la contractul
de antrepriză nr. 7/L/14), reieșind din identificarea unor volume de
lucrări incluse eronat în devizul de cheltuieli, valoarea contractuală a
constituit 5 257,59 mii lei.
Concomitent, în baza procesului verbal din 18.06.2015 au fost
constatate volume de lucrări care necesită a fi majorate şi lucrări
neprevăzute, ce ţin de construcţia sistemului de evacuare a apelor
pluviale, amenajarea căilor de acces pe teritoriul parcului, construcţia
trotuare pavate suplimentare. Proiectul modificat a fost supus
verificării de către SSVEPC. Valoarea lucrărilor modificate și celor
neprevăzute estimativ constituie 664,0 mii lei. Setul de documente
necesar pentru un alt acord adițional, urmează a fi depus la Agenția
Achiziții Publice de către ADR Sud.
Serviciile de supraveghere tehnică au fost prestate de către:
1. ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”, în baza
contractului nr. 9/S/12 din 24.05.2012. Valoarea contractului fiind
0,7% din suma lucrărilor contractate de beneficiar cu antreprenorul
general, în afară de lucrările de forare a sondei arteziene.
2. Î.I. „VAL-Calin”, în baza contractului nr. 7/S/12 din 24.05.2012.
Valoarea contractuală fiind 0,8% din suma lucrărilor de forare a
sondei arteziene.
3. ÎS „Serviciul Asistență Beneficiari la Obiectele Sociale”, în baza
contractului nr. 21 din 12.08.2013. Valoarea contractului fiind 0,7%
din suma contractului de antrepriză nr. 13/L/13 din 16.07.2013.
Respectarea implementării
activităţilor în conformitate
cu planul de activitate

Conform planului de implementare propus în cererea de finanțare,
proiectul urma să fie realizat în 18 luni.
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propus?

Implementarea proiectului a demarat în luna aprilie anul 2011. În
perioada respectivă fiind elaborat doar proiectul de execuție, din
mijloacele financiare ale beneficiarului.
Concomitent, ținînd cont de complexitatea lucrărilor la proiect,
evaluate în procesul de execuție, planul de implementare a proiectului
„Reabilitarea zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat” în anul 2015 a
fost actualizat. Perioada de implementare fiind stabilită de 6 ani.
Astfel, lucrările de reabilitare a zonei de odihnă și agrement Lacul
Sărat, urmau a fi efectuate pînă în luna octombrie 2015, inclusiv.
Activitățile pentru obținerea dreptului de folosință asupra resurselor de
apă sărată sunt preconizată pînă la finele anului 2015. Activitățile de
proiectare și construcție a sondei arteziene se vor desfășura pe
parcursul anul 2016.
Totodată, analizând planul de implementare, se observă că activitățile
propuse au început cu întîrziere, termenii de realizare depășind cei
stabiliți. De asemenea, termenii respectivi au suferit modificări după
încheierea și/sau rezilierea contractelor de antrepriză.
Durata de execuție a lucrărilor de construcție-montaj de reabilitare a
zonei de odihnă și agrement a suportat mai multe modificări. Astfel,
contractul de antrepriză încheiat cu:
1. S.R.L. „Sabris Com” nr. 1/L/12 din 30.03.2012, conform
prevederilor proiectului tehnic, urma a fi executat în 10 luni. În același
timp, în legătură cu excluderea unor lucrări de betonare și stoparea
temporară a lucrărilor de bază, inclusiv în perioada rece a anului, din
decembrie 2012 pînă în mai 2013perioada de execuție a fost prelungită
pînă la 30.11.2013.
2. S.R.L. „Sabris Com” nr. 13/L/13 din 16.07.2013 a fost încheiat în
rezultatul majorării valorii contractuale cu 30% din valoarea
contractului inițial. Pentru lucrările restante, durată de execuție a fost
stabilită de 2 luni.
Ulterior, în urma semnării declarațiilor de reziliere unilaterală din
14.04.2014 a contractelor de antrepriză încheiate cu S.R.L. „Sabris
Com”, lucrările de reabilitare a zonei de odihnă și agrement au fost
stopate. Prin urmare, ADR Sud a inițiat următoarea procedură de
achiziții publice.
3. Operatorul economic care a devenit cîștigătorul concursului de
achiziții publice menționat mai sus este S.R.L. „Gebhardt Construct”.
Contractul de achiziții nr. 7/L/14 fiind încheiat la 14.08.2014.
Antreprenorul se obliga să execute lucrări de reabilitare a terenului în 5
luni. Mai tîrziu, durata de execuție a lucrărilor a fost prelungită pînă la:
- 30.07.2015, după reexaminarea proiectului tehnic, deoarece s-au
constatat un șir de lucrări, a căror volume necesitau a fi majorate;
- 31.10.2015, datorită suspendării finanțărilor de la bugetul de stat
pentru cheltuielile ce țin de procurări, reparații și investiții, în baza
scrisorii Ministerul Finanțelor nr. 11/1 – 2/4 din 02.07.2015 (se
anexează).
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În ceea ce privește activitățile de obținerea a dreptului de folosință
asupra resurselor de apă sărată, în anul 2015 a fost elaborat studiul de
fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de folosință asupra
sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale curative de
importanță națională”, după cum a fost stabilit în planul de
implementare.
Lucrări ce țin de proiectarea și construcția sondei arteziene nu au fost
efectuate. Acestea vor fi posibil de executat după efectuarea procedurii
de concesionare a bunurilor publice, conform legislației în vigoare.
Totodată, echipa de evaluare menționează că datorită planificării
ineficiente a activităților și elaborării necalitative a documentației
tehnice a proiectului, perioada de implementare a proiectului,
preconizată inițial de către beneficiar de 18 luni din anul 2011, s-a
extins pînă în anul 2015 și implementarea proiectului încă este în
derulare. Astfel, perioada de implementare a proiectului actualmente
este de 56 luni sau 4 ani și 8 luni.
Nu au fost efectuate activitățile:
- Crearea Comisiei de Monitorizare.
- Construcţia clădirii administrative a „Lacului Sărat” (pentru care nu a
fost elaborată documentaţia tehnică).
- Promovarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” la nivel
naţional şi internaţional.
- Realizarea materialelor informative.
- Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat”, or. Cahul în
circuitul turistic naţional şi internaţional.
- Conferinţa de finalizare a proiectului.
Produsele de proiect cantitatea şi calitatea
acestora?

În cererea de finanțare a proiectului au fost incluse următoarele
produse:
1) Zona de odihnă şi agrement Lacul Sărat reabilitată.
2) Locuri de muncă noi create.
3) Un nou serviciu turistic creat.
4) Activităţi de promovare a zonei turistice organizate.
Zona de odihnă şi agrement Lacul Sărat reabilitată:
a) 1 Sondă arteziană construită cu adâncimea de 700 m;
b) 1 bazin de acumulare a apei pentru Lacul Sărat construit;
c) Construit barajul de pe rîul Frumoasa cu dimensiunea de 20
m/lineari;
d) 1 Plajă creată pe malul lacului, suprafaţa 960 m²;
e) 1 Punct sanitaro-igienic creat (5 duşuri, 2 vicee);
f) Spaţiile verzi adiacente lacului amenajate – 3ha (copaci plantaţi,
bănci de odihnă şi coşuri de gunoi instalate);
g) 1 Clădire administrativă construită;
h) Construită reţea de canalizare (150 m) şi apeduct (268 m);
i) Reţea de electricitate construită cu o lungime de 278 m;
j) Drum de acces reabilitat;
k) Parcare auto cu o suprafaţă de 300 m² amenajată.
La momentul efectuării misiunii de evaluare a impactului proiectului
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au fost realizate doar următoarele produse:
- 1 bazin de acumulare a apei pentru Lacul Sărat construit. Pentru
acesta au fost betonate malurile lacului cu o suprafață de 1 600m². De
asemenea, a fost instalată conducta de evacuare a apelor de 20 m.
- 1 plajă creată pe malul lacului, suprafaţa 960 m²;
- 2 300 m² acoperiți cu pavaj în jurul lacului și pentru alei.
La data evaluării atît aleile cît și nemijlocit terenul zonei de odihnă și
agrement era într-o stare delăsată, care denotă faptul că APL I nu alocă
resursele necesare pentru întreținerea teritoriului, mai mult ca atît
există riscul ca in decurs de 1 an tot pavajul să fie deteriorat de
rădăcinile plantelor crescute.
Produsele respective au fost realizate din mijloacele financiare ale
FNDR.
Au fost efectuate 30 emisiuni radio/TV la posturile regionale și locale
și 45 de publicații în presa locală și națională, în cadrul cărora s-a
vorbit despre toate proiectele de dezvoltare regională implementate sau
în curs de implementare în RD Sud, inclusiv și despre proiectul
„Reabilitarea Zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat, or. Cahul”.
Cît privește produsele „Locuri de muncă noi create”, „Un nou serviciu
turistic creat”, la momentul evaluării nu erau realizate.
3.

Eficacitatea
(Rezultativitatea)

Care sunt rezultatele
obţinute până în prezent?

Conform cererii de finanțare a fost preconizat de a fi obținute
următoarele rezultate:
a) Creşterea numărului de turişti atraşi.
b) Creşterea numărului de turişti balneo-climaterici atraşi de noul
produs turistic care oferă noi oportunităţi curative.
c) Sporirea interesului pentru obiectivele turistice din regiune.
d) Creşterea venitului generat de turism.
e) Sporirea atractivităţii zonei pentru investitori.
f) Dezvoltarea turismului în regiune.
g) Integrarea zonei de odihnă şi agrement „Lacul Sărat” în circuitul
de turism internaţional şi naţional.
La momentul evaluării, deoarece proiectul se află în implementare, iar
costurile estimativ actualizate nu sunt cunoscute pentru a asigura
rezultatele proiectului dat, atestăm că acestea nu au fost atinse.

Dacă toate grupurile ţintă au
acces la / pot utiliza
rezultatele / serviciile
proiectului?

Deoarece la momentul evaluării impactului proiectului rezultatele nu
sunt definitivate, iar serviciile preconizate deocamdată nu există,
grupurile țintă nu pot utiliza rezultatele și serviciile proiectului.
Întru atingerea scopului proiectului, beneficiarul este obligat să
intensifice conlucrarea cu Ministerul Mediului, întru atribuirea
dreptului de folosința a apelor minerale subterane, precum și cu
Agenția Turismului, întru promovarea potențialului turistic. Și nu în
ultimul rînd, să identifice surse financiare suplimentare întru atragerea
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resurselor financiare necesare.
Grupurile țintă care urmau să aibă acces la rezultatele și serviciile
proiectului sunt: populația orașului Cahul (50 000), beneficiarii
serviciilor balneo-climaterice ale sanatoriului ,,Nufărul Alb” (550
persoane/tură (o tură – 18 zile)), beneficiari ai zonei de odihnă și
agrement ,,Lacul Sărat” (500 persoane/zi), Euroregiunea ,,Dunărea de
Jos” (2 492 676 locuitori), turiști naționali, regionali și internaționali.
Schimbările calitative
majore produse de
rezultatele proiectului?
Contribuţia rezultatelor la
atingerea scopurilor (sau a
obiectivelor specifice) ale
proiectului?

Careva schimbări majore calitative în cadrul proiectului nu au fost
obținute.
Se poate doar de presupus că în cazul în care activitățile preconizate
vor fi realizate integral și Primăria or. Cahul, beneficiarul proiectului,
va conlucra eficient cu instituțiile administrației publice centrale în
vederea promovării și integrării zonei de odihnă și agrement „Lacul
Sărat” în circuitul turistic național și internațional, va contribui la
sporirea interesului investitorilor faţă de zonă.
Deci, reieșind din situația reală, este imposibil de constatat că
rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea economică a
regiunii prin stimularea turismului, crearea locurilor noi de muncă şi
crearea oportunităţilor de realizare pentru micul business local, după
cum își propune beneficiarul.

4.

Impactul

Care este impactul global al
proiectului deja observat şi
cel potenţial?
Contribuţia proiectului la
atingerea obiectivului
general?

Proiectul va avea un impact potențial în cazul în care instituțiile
statului, responsabile de valorificarea potențialului de resurse naturale,
vor atinge un numitor comun asupra gestionării apelor minerale
subterane care se conțin în zona Lacului Sărat.
Nu mai puțin important este colaborarea eficientă a autorităților
publice locale și centrale întru promovarea potențialului turistic
existent în zona respectivă la nivel național și internațional.
Comisia de monitorizare a proiectului, preconizată conform activității
nr. 3 din cererea de finanțare, nu a fost creată. Crearea acesteia urma să
asigure implementarea corectă a proiectului, supravegherea progresului
activităților implementate și a rezultatelor obținute, în colaborare cu
instituțiile publice responsabile de ariile de intervenție a proiectului.
Actualmente este problematic de afirmat că zona de odihnă și agrement
Lacul Sărat va fi integrată în circuitul turistic al Euroregiunii „Dunărea
de Jos”, ca parte a complexului balneo-climateric, din care fac parte
stațiunea balneo-climaterică Lacul Sărat, județul Brăila și Regiunea
Odessa, că va fi creată infrastructura cultural-distractivă și de
reabilitare care ar răspunde necesităților cetățenilor și turiștilor de peste
hotare.

Factorii externi eventuali, ce În baza studiului de fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de
ar putea pune în pericol folosință asupra sectorului de subsol pentru extragerea apei minerale
impactul direct?
curative de importanță națională”, este menționat că în scopul creării
unei zone curative și de agrement în orașul Cahul este oportun și
Care sunt efectele globale
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directe şi indirecte,
potenţiale şi/sau deja
manifestate, sub aspect
pozitiv sau negativ?

necesar de concesionat dreptului de folosință asupra sectorului de
subsol pentru extragerea apei minerale curative.
Conform Legii cu privire la concesiuni nr. 534 din 13.07.1995, în cazul
concesionării resurselor naturale, contractul de concesiune se va
încheia între concesionar şi organul central de specialitate al
administraţiei publice autorizat de Guvern, în cazul dat, Ministerul
Mediului.
Actualmente actele privind concesionarea dreptului de folosință asupra
sectorului de subsol a zonei Lacul Sărat au fost depuse de primăria or.
Cahul la Ministerul Mediului, care este responsabil de gestionarea
fondului apelor. Totodată procesul dat se tergiversează. Această
situație constituie un factor extern eventual care pune în pericol atît
finalizarea proiectului cît și impactul direct al proiectului.

5.

Durabilitatea

Durabilitatea rezultatelor
proiectului (dacă sunt
prevăzute / alocate resursele
necesare pentru menţinere?)

În cererea de finanțare, aplicantul nu a descris concret care măsuri vor
fi luate pentru asigurarea durabilității rezultatelor obținute în cadrul
proiectului, totodată, acesta menționează că toate serviciile vor fi
prestate contra plată, care vor acoperi cheltuielilor de întreținere și
achitarea salariilor.
Deoarece, nu există un serviciu și o infrastructură creată pentru
valorificarea Lacului Sărat, iar obiectivele fiind în construcții,
beneficiarul nu vede deocamdată necesitatea alocării resurselor pentru
întreținerea acestora.
Concomitent, în baza contractului de antrepriză antreprenorul este
obligat pentru o perioadă de 5 ani să înlăture toate defecțiunile ce țin de
nerespectarea clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie. Perioada de
garanție decurge de la recepția finală a lucrărilor și pînă la expirarea
termenului prevăzut.

Asumarea responsabilităţii
beneficiarilor faţă de
rezultatele obţinute?

Bugetul primăriei or. Cahul, la etapa de evaluare a impactului
proiectului, nu prevede careva mijloace financiare pentru întreținerea și
dezvoltarea Lacului Sărat.
Cu toate acestea, beneficiarul a asigurat echipa de evaluare că va
întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea durabilității
rezultatelor obținute.
În același timp, se observă un dezechilibru între activitățile planificate,
cu relații relativ slabe de cooperare dintre aplicantul proiectului și
instituțiile statutului în obținerea rezultatelor proiectului.

Existenţa cadrului de
politici adecvat pentru
menţinerea corespunzătoare
a rezultatelor proiectului?

Cadrul de politici existent este favorabil pentru implementarea
proiectului.
Astfel, Strategia de Dezvoltare Regională Sud, prevede crearea,
modernizarea şi reabilitarea infrastructurii turistice şi culturale.
Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului
Cahul, 2020, prevede diversificarea economiei locale, inclusiv prin
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dezvoltarea turismului și a economiei bazate pe cunoaștere și inovare.
Existenţa capacităţilor
instituţionale şi manageriale
pentru asigurarea
durabilităţii rezultatelor?

6.

La momentul evaluării impactului proiectului nu existau careva
capacități instituționale și manageriale pentru asigurarea durabilității
proiectului.
Totodată, beneficiarul a asigurat evaluatorii că capacitățile
instituționale și manageriale respective, vor fi consolidate odată cu
crearea serviciului de gestionare a zonei de odihnă și agrement Lacul
Sărat, care urmează a fi concesionat conform Legii cu privire la
concesiuni.

Aspectele tematice

6.1 Respectarea egalităţii
genurilor:
Dacă interesele practice, ce
ţin de respectarea egalităţii
între genuri, au fost luate în
consideraţie în cadrul
proiectului?

În general egalitatea de gen, în mod direct, nu este abordată de proiect,
acesta vizând ambele părți. Beneficiari a zonei de odihnă și agrement
Lacul Sărat vor fi atît bărbaţi, cît şi femei.
La etapa de evaluare, nu existau careva produse sau rezultate ale
proiectului, în baza cărora ar fi posibil de apreciat respectarea pe viitor
a principiilor de incluziune socială, fiind făcută doar o parte din
lucrările planificate pentru întregul proiect.

Respectarea principiului de
incluziune socială?
6.2 Respectarea necesităţilor Apele minerale sărate din zona Lacului Sărat sunt bogate în substanţe
privind protecţia
chimice și au un nivel ridicat de aciditate. Astfel acestea pun în pericol
mediului:
mediul ambiant neprotejat, deoarece în cantități mai mari pătrund în
apele dulci.
- Dacă aspectele ecologice
au fost analizate în modul
corespunzător la etapa de
elaborare a proiectului?
- Influenţa proiectului
asupra stării mediului
pozitivă sau negativă şi
măsurile prevăzute pentru
ameliorarea acestora?

La etapa de elaborare a proiectului au fost analizate toate aspectele
ecologice, fiind obținute coordonările necesare de la instituțiile
responsabile în domeniu.
În proiect sunt prevăzute lucrări de curăţire a albiei r. Frumoasa şi
construcţia unui baraj ce ar ridica nivelul apei din rîu pentru a asigura
diluarea apei din lac cu cea din rîu pentru reducerea nivelului de
aciditate a apei sărate. La moment antreprenorul a construit barajul pe
rîul Frumoasa.

6.3 Gradul de afiliere la
practicile de bună
guvernare:

La etapa de evaluarea a proiectului a fost dificil de estimat gradul de
asigurare a unei bune guvernări pe parcursul implementării acestui
proiect. Nu s-a observat o participare activă și o responsabilitate față
- Dacă da, atunci cum? Dacă obligațiunile asumate în Cererea de finanțare din partea tuturor parților
interesate pentru implementarea proiectului.
nu, atunci de ce?
- Transparența şi
regularitatea raportării
financiare şi de
performanţă; existenţa unui
sistem adecvat de
monitorizare internă?

Procesul de implementare și monitorizare a proiectului cu regularitate
se publică pe pagina web a ADR Sud, și, după caz se mediatizată în
presa locală, regională și națională.
ADR Sud, în baza Metodologiei de monitorizare și evaluare a
măsurilor de susținere a dezvoltării regionale, aprobată prin ordinul
MDRC, prezintă trimestrial rapoarte la MDRC privind procesul de
implementare și utilizare a mijloacelor financiare în cadrul proiectului.
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Informația respectivă de asemenea este prezentată Consiliului regional
pentru dezvoltare Sud și Consiliului național de coordonare a
dezvoltării regionale.
6.4 Respectarea Drepturilor
Omului:
- Dacă proiectul contribuie
activ la promovarea
drepturilor omului?
- Dacă s-a făcut analiza
referitor la grupurile ţintă
care au (avut) de câştigat
sau de pierdut?

Proiectul nu prevede implementarea unor activităţi specifice legate de
promovarea drepturilor omului. Concomitent, conform legii
fundamentale a statului, Constituția Republicii Moldova, statul este
garantul drepturilor omului, cum ar fi: dreptul la ocrotirea sănătății și
mijloacele de protecție a sănătății; dreptul la un mediu înconjurător
sănătos.
La momentul evaluării, nu au fost atinse careva rezultate. Interesele
grupurilor țintă nu sunt realizate. În cazul în care în cadrul proiectului
vor fi atinse toate rezultatele preconizate, grupurile țintă vor beneficia
de o zonă de odihnă și agrement bine organizată.

Concluzii :
1. Proiectul dat este unul relevant și întrunește interesele grupurilor țintă. În același timp, solicitantul
nu a planificat comprehensiv intervenția logică a proiectului.
2. Elaborarea la un preț redus a documentației tehnice pentru implementarea proiectului, reieșind din
bugetele limitate ale unităților administrativ-teritoriale, ulterior au contribuit la tergiversarea
procesului de implementare din cauza depistării volumelor suplimentare de lucrări și a calității
reduse de executare a lucrărilor. Planificarea inițială a fost una prea optimistă, nefiind estimate toate
cheltuielile necesare pentru a atinge rezultatul scontat. Situația dată are un efect negativ asupra
atingerii scopului inițial preconizat.
3. Tergiversarea procesului de atribuire a dreptului de folosință prin concesionare a apelor minerale
subterane conduce la stagnarea procesului de atingere a rezultatelor scontate și ulterior atingerea
scopului proiectului.
4. Planificarea superficială a activităților și neimplicarea partenerilor proiectului la promovarea
potențialului turistic în RD Sud, conlucrarea ineficientă dintre parteneri, precum și cu instituțiile
statului, cum ar fi Ministerul Mediului și Agenția turismului, diminuează importanța proiectului în
contextul valorificării potențialului turistic național.
5. Impactul principal al rezultatelor preconizate ţine de asigurarea condițiilor optime pentru tratament
și odihnă a unui număr sporit de persoane, atît din rîndul populației locale cît și a turiștilor din
regiune și de peste hotare. Este imposibil de concluzionat dacă acest proiect a atins o eficiență
maximă în acest sens, din considerente că la moment proiectul este în implementare.
6. Neimplementarea activităților ce țin de promovarea, dezvoltarea și valorificarea turismului pun la
îndoială atingerea impactului scontat, precum și asigurarea durabilității proiectului.
7. Implementarea proiectului de către agenția de dezvoltare regională, dar nu de către beneficiarul
proiectului, contribuie la implicarea ineficientă și un grad de responsabilitate redus a beneficiarului
față de procesul de implementare, precum și față de soarta de mai departe a rezultatelor proiectelor.
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Recomandări cheie (în
ordinea gradului de
importanţă):
1. Se recomandă Primăriei orașului Cahul:
- să eficientizeze colaborarea cu Ministerul Mediului, în vederea aprobării hotărîrii de Guvern
privind dreptul de folosință a apelor minerale subterane din zona Lacului Sărat;
- să identifice sursele și mijloacele de finanțare necesare pentru realizarea sarcinilor puse prin
procesul verbal al ședinței de lucru din 18.06.2015 privind proiectul „Reabilitarea zonei de
odihnă și agrement Lacul Sărat, or. Orhei”, precum și a activităților nerealizate în cadrul
proiectului;
- să elaboreze un plan de dezvoltare a zonei de odihnă și agrement Lacul Sărat;
- să stabilească structurile care vor gestiona zona de odihnă și agrement Lacul Sărat și mijloacele
financiare necesare în acest scop;
- să identifice resurse pentru întreținerea teritoriului destinat zonei de odihnă și agrement de comun
cu antreprenorul într-o stare adecvată pentru a asigura durabilitatea rezultatelor obținute pînă
acum;
- să eficientizeze lucrul cu gospodăriile casnice cu acces direct la zona Lacului Sărat, să întrețină
într-o stare adecvată teritoriul adiacent lacului;
- să inițieze elaborarea și să prezinte către ADR Sud a planului de asigurare a durabilităţii
proiectului în perioada de post-implementare, pentru o perioadă de durabilitate de 2 ani,
prezentînd ulterior rapoartele corespunzătoare.
- să organizeze o ședință, cu invitarea celor trei asociați (Centru de consultanță ecologică Cahul,
Fundația comunitară dezvoltare durabilă Cahul, Ilistur - agenția de turism) pentru clarificarea și
stabilirea gradului de implicare în implementarea proiectului conform rolurilor și
responsabilităților asumate în cererea de finanțare.
2. Se recomandă ADR Sud:
- să monitorizeze în continuare, de comun cu beneficiarul proiectului, procesul de implementare a
proiectului pentru a atinge rezultatele preconizate;
- să faciliteze împreună cu Primăria or. Cahul procesul de actualizare, posibil chiar revizuire, a
documentelor de proiect conform activităților implementate și nemijlocit a celor identificate și
care urmează a fi estimate ca costuri suplimentare și implementate (matricea cadrului logic, plan
de activitate, devizul general al proiectului, indicatori de monitorizare, etc.). Aceasta va permite
clarificarea atribuțiilor și responsabilităților, precum și agrearea următorilor pași.
- să monitorizeze perioada de implementare a rezultatelor proiectului în baza rapoartelor prezentate
trimestrial;
- să prezente CRD Sud, apoi MDRC informații privind rezultatele obținute în procesul de
implementare a proiectului.
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Raportori:

Violeta Evtodienco

șef Secție Statistică Regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Victoria Ostap

specialist principal Secția statistică regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Rodica Rotari

specialist principal Secția statistică regională,
Direcția generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor

Vasile Brașovschi

consultant junior în monitorizare și evaluare, Agenția de Cooperare
Internațională a Germaniei (GIZ)

Supervizor:
Valerian Bînzaru

șef Direcție generală dezvoltare regională, Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
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Anexa 1
Lista persoanelor intervievate:
Data
17.09.2015

Organizaţia / Localitatea Numele, Prenumele
ADR Sud
Lupașcu Eugen

Funcţia
Șef Secție Management proiecte

ÎM „Apă-Canal Cahul”

Ghețireu Gheorghe

Inginer Șef

SRL „GEBHARDCONSTRUCT”

Susanu Dumitru

Director

Primăria or. Cahul

Dandiș Nicolae

Primar

Radu Svetlana

Specialist (gospodărie comunală,
construcții și reparația
drumurilor)

Culeva Natalia

Specialist (serviciul economic)

Arsenii Rodica

Arhitect-șef

Anexa 2
Lista persoanelor neintervievate
Data

Organizaţia / Localitatea
N/F

Numele, Prenumele / Funcţia
N/F

Notă

Lista documentelor analizate
1. Nota conceptuală.
2. Cererea de finanţare.
3. Matricea cadrului logic.
4. Rapoartele trimestriale de monitorizare a proiectului.
5. Matricea generalizatoare a indicatorilor la nivel de rezultat și produs
6. Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului.
7. Legea cu privire la achizițiile publice nr. 96 din 13.04.2007.
8. Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.1995.
9. Strategia locală de dezvoltare socio-economică integrată a orașului Cahul, 2020.
10. Strategia de dezvoltare regională Sud.
11. Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020”.
12. Studiul de fezabilitate „Privind transmiterea dreptului de folosință asupra sectorului de subsol
pentru extragerea apei minerale curative de importanță națională”.
13. Contractele de antrepriză.
14. Deciziile CNCDR.
15. Avize eliberate pentru proiectele de execuție și la recepția finală a lucrărilor de construcție.
16. Raportul de verificare a proiectului de execuție.
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