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PROIECT 

D E C I Z I E  Nr. 3/6 

din __ octombrie 2021 

 

"Cu privire la aprobarea  Planului de Acțiuni pentru 

 Îmbunătățirea Serviciului de Canalizare a 

 Î.M.DP Apă-Canal Telenești” 
 

Examinând materialele, privind Planul de Acțiuni pentru îmbunătățirea 

Serviciului de canalizare a Î.M.DP „Apă-Canal” Telenești, în temeiul art.14 (2) lit. 

p) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală şi în 

conformitate cu Legea nr. 835-XIII din 17.05.1996 privind principiile de 

urbanism şi amenajare a teritoriului, avînd în vedere avizul pozitiv al comisiei 

de specialitate al Consiliului orăşenesc din 06 septembrie 2021, Consiliul 

orăşenesc Teleneşti,  

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă Planul de Acțiuni pentru îmbunătățirea Serviciului de canalizare a 

Î.M.DP „Apă-Canal” Telenești (se anexează). 

2. Î.M.DP „Apă-Canal” Telenești va întreprinde măsurile necesare pentru 

realizarea acțiunilor stipulate în Planul de Acțiuni. 

3. Prezenta decizie întră în vigoare la data includerii în Registrul de stat a actelor 

locale 
 

 

 

        Preşedinte de şedinţă       

 

         Secretar al Consiliului       Nicolae  NASTAS 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE ACȚIUNI PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIULUI  

APL:  Primăria orașului Telenești 

Serviciu: Sistemul Centralizat de Canalizare 

 

 

GRUPUL DE LUCRU 

# Nume și prenume  Ocupație și Organizația 

1 Vadim Lelic Primar, Primăria orașului Telenești 

2 Nicolae Nastas Secretarul Consiliului Orășenesc Telenești 
3 Gheorghe Bogdan Director Apă-Canal Telenești 
4 Aliona Bujnița Economist, Apă-Canal Telenești 
5 Rodica Țipotei Director Grădiniță de Copii 
6 Olesea Rusu Specialist Primăria orașului Telenești 
7 Viorica Tăietu Contabil-Șef Primăria orașului Telenești 
8 Sabina Gheorghiță Specialist Primăria Orașului Telenești 
9 Alexandru Blajevschi Director Fundația Titus 
10 Ecaterina Popa Contabil Serviciul de Salubrizare Telenești 
11 Buruian Viorica Contabil Serviciul de Salubrizare Telenești 
12 Olga Chilari Specialist, Primăria orașului Telenești 
13 Liliana Marinescu Educator Grădinița de Copii Telenești 
14 Tamara Corman Specialist, Primăria orașului Telenești 
15 Natalia Lîsov Economist, Primăria orașului Telenești 
16 Alexandra Macari Contabil, Primăria orașului Telenești 
17 Cristina Casian Specialist, Primăria orașului Telenești 
18 Aurelia Dobjanschi Director Adjunct Biblioteca Publică Raională Telenești 
19 Bogdan Ilescu Student 
 

I.  ANALIZA SITUAȚIONALĂ CURENTĂ 
 

1.  Informație Generală  
 

1.1 Starea curentă a serviciului public selectat 
Sistemul Centralizat de Canalizare se află la deservirea Întreprinderii Municipale Apă 

Canal Telenești. Apa uzată se revarsă în râul Ciuluc, dar există Stație de Epurare a Apelor 

Uzate construită în anul 2018 cu o capacitate de 700 de metri cubi, dar nu este utilizată 

la capacitate maximă. Gospodăriile și agenții economici, ce sunt conectați la sistemul de 

canalizare, pot avea alte surse de alimentare cu apă decât cea centralizată, astfel, 



plătind doar pentru evacuarea apelor uzate. Întreprinderea Municipală Apă – Canal are 

suficient personal tehnic și echipament pentru a înlătura avariile ce au loc la nivel local. 

Treptat, sunt înlocuite țevile uzate, astfel, riscul avariilor fiind minimizat. Nu sunt 

întreruperi de alimentare cu apă cauzate de proasta funcționare a sistemului de 

canalizare. Primăria orașului Telenești oferă suport în finanțarea și organizarea unor 

măsuri de contorizare. Se asigură echitatea şi egalitatea de gen în prestarea serviciului, 

inclusiv în crearea condiţiilor necesare mamelor cu copii mici sau cu mulţi copii şi a 

persoanelor cu dizabilităţi în achitarea serviciului într-un mod convenabil, cît şi în 

exprimarea reclamaţiilor şi sugestiilor faţă de serviciile primite. Există și riscuri pe care 

Întreprinderea Municipală le ia în calcul și acționează pentru minimizarea acestora: 

prezența unor sonde și rețele de alimentare cu apă, care nu se află în gestiunea 

Întreprinderii și sunt gestionate și exploatate de asociații individuale, create de locuitorii 

din anumite zone ale orașului; număr ridicat al cazurilor de branșare și folosire 

neautorizată a sistemului de alimentare cu apă și canalizare. 

 

 

1.2  Acoperirea serviciului public selectat 
În prezent în orașul Telenești sistemul centralizat de canalizare reprezintă 33,2 km. 

Există 4 stații de pompare și o stație de epurare. Pentru o acoperire totală a orașului, 

mai sunt necesari 25 de km de canalizare și 3 stații de epurare. 45 % din populație și 

gospodării sunt conectate la sistemul centralizat de canalizare.  

 

 

 

1.3  Problemele existente în domeniul serviciului public selectat 
 

- Prezența unor sonde și rețele de alimentare cu apă, care nu se află în gestiunea 
Întreprinderii și sunt gestionate și exploatate de asociații individuale, create de 
locuitorii din anumite zone ale orașului; 

- Număr ridicat al cazurilor de branșare și folosire neautorizată a sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare; 

- Utilizarea necorespunzătoare de către populație a sistemului de canalizare, unde 
se aruncă obiecte străine ca și gunoi, bandaje medicale folosite s.a. 

- Incapacitate de acoperire totală a teritoriului orașului cu rețea centralizată de 
alimentare cu apă și canalizare 

 

 

2.  Opinia cetățenilor cu privire la serviciul public selectat 



Primăria orașului Telenești, cu suportul Programului Comunitatea Mea, a realizat un 

sondaj online de opinie, cu privire la sistemul centralizat de canalizare. 96 de 

respondenți au răspuns la întrebări. Rezultatele sondajului sunt: 

- 61,5 % consideră foarte important, 37,5 % important organizarea colectării și 
evacuării centralizate a apelor uzate; 

- 24 % sunt foarte satisfăcuți, alții 59,4 % satisfăcuți  de efortul Primăriei depus la 
extinderea și menținerea sistemului centralizat de canalizare.  

- 68,8 % consideră că sistemul centralizat de canalizare este accesibil pentru 
gospodăriile din orașul Telenești; 

- 56,8 % au menționat că gospodăria în care locuiesc este conectată la sistemul 
centralizat de canalizare, 43,2 % că nu este conectată la sistemul centralizat de 
canalizare.  

- Dintre cei conectați la sistemul centralizat de canalizare, 28,1 % sunt foarte 
satisfăcuți, iar 63,2 % sunt satisfăcuți; 

- Dintre cei conectați la sistemul centralizat de canalizare, doar 25 % au avut 
probleme cu funcționarea acestui sistem; 

În cadrul chestionarului, a fost o întrebare cu privire la ce ar trebui să facă Primăria 

pentru a îmbunătăți sistemul centralizat de canalizare. Răspunsurile au fost: 

- Implementarea de proiecte; 
- Schimbarea țevilor; 
- Informarea cetățenilor despre modul corect de utilizare a sistemului centralizat 

de canalizare; 
- extinderea sistemului în toate regiunile orașului și a satelor Mihalașa și Mihalașa 

Nouă; 
- regulat să se dezinfecteze; 
- să se afișeze tarifele pentru apă și canalizare; 
- să se facă astfel încât fiecare familie să aibă acces la sistemul centralizat de 

canalizare. 
 Cei care nu sunt conectați la sistemul centralizat de canalizare doresc să se conecteze, 

deoarece au un exemplu bun de la cei conectați, la care au scăzut costurile și a crescut 

nivelul de trai. 

 

 

3.  Ideile inițiale pentru îmbunătățirea serviciului public selectat 
Inițiativa de a realiza construcția sistemului de canalizare cu acoperire totală de 

100 % a teritoriului orașului Telenești. Identificarea și înlăturarea problemelor ce 

țin de prestarea serviciului, consultarea cetățenilor în câteva etape pentru a 

determina dinamica gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la serviciul 

public de canalizare centralizată, în vederea îmbunătățirii serviciului conform 

așteptărilor și necesităților cetățenilor. Sporirea participării cetățenilor în procesul 

de luare a deciziilor și implicarea în monitorizarea lucrărilor, includerea în grupul 



de lucru. 

 

 

 

 

 

II.  OBIECTIVE GENERALE și INDICATORI 
 

1.  Obiectivele Planului de Acțiuni pentru îmbunătățirea 
serviciului 

1. Extinderea sistemului centralizat de canalizare 
2. Reparația și mentenanța sistemului centralizat de canalizare 
3. Asigurarea sustenabilității serviciului de canalizare 

 

 

 

2.  Rezultatele și Indicatorii pentru serviciul public selectat 

 

2.1  Rezultatele scontate și indicatoriii serviciului 
 

 

  
Rezultatul dorit 

#  

Indicatori scontați 

 

Anul de 

bază  2021 

Progonz

at 

pentru 

2022 

Prognoz

at 

pentru 

2023 

Sursa de 

 Informare 

 

 Obiectivul 1: 1. Extinderea sistemului centralizat de canalizare 

Extinderea zonelor de 

acoperire a serviciilor 

de canalizare 

1 
Creșterea numărului de metri 

de rețea nouă construită 
955 m 

 

2000 m 

 

2000 m 

Rapoarte 

de 

implement

are a 

proiectelor 

Creșterea acoperirii 

orașului cu rețea de 

canalizare 

2 
Creșterea numărului de 

gospodării conectate 
300 

350 
400 

Registrul 

de evidență 

3 
Creșterea numărului de 

persoane ce locuiesc în 

gospodării conectate la 

890  1000 1100 

Rapoarte 

de 

implement

are a 



  
Rezultatul dorit 

#  

Indicatori scontați 

 

Anul de 

bază  2021 

Progonz

at 

pentru 

2022 

Prognoz

at 

pentru 

2023 

Sursa de 

 Informare 

 

sistemul de canalizare proiectelor 

4 

Creșterea gradului de 

contorizare a consumatorilor 

casnici 

85 % 90 % 95 % 
Registrul 

de evidență 

Obiectiv 2:  Reparația și mentenanța sistemului centralizat de canalizare 

 

Scăderea numărului 

de reparații legate de 

colapsuri sau blocaje 

ale rețelei de 

canalizare 

5 

Numărul de reparații 

necesare ale sistemului de 

canalizare 

30 20 15 
Procese 

verbale 

Creșterea 

procentajului de 

rețele înlocuite anual 

6 

% de cantitate de rețea 

înlocuită anual din lungimea 

totală a rețelei 

2 % 3 % 4 % 
Procese 

Verbale 

 Obiectiv 3: Asigurarea sustenabilității serviciului de canalizare 

 

Număr sporit de 

cetățeni care se simt 

mulțumiți de sistemul 

de canalizare 

7 
% de cetățeni satisfăcuți de 

canalizare 
65 % 80 % 90 % 

Sondaj de 

opinie 

Creșterea gradului de 

plăți online pentru 

serviciul de canalizare 

8 

% din consumatorii casnici ce 

efectuează plățile online 

pentru utilizarea sistemului 

de canalizare 

30 % 40 % 50 % 
Apă Canal 

Telenești 

 

2.2.  Alți indicatori (opționali) 
 

 
DEFINIȚII 

  Anul de 
bază 

2021 

 Țintă 

2022 

 

Țintă 

2023 

Sursa de 
informare  

DATA / DATE     

Populația conectată la rețeaua de canalizare 45 % 55 % 60 % Apă Canal 

Telenești 



Numărul de blocaje sau colapsuri legate de 

rețeaua de canalizare 

65 (8 luni) 60 45 Apă Canal 

Telenești 

Procentajul rețelei de canalizare înlocuite anual 1.8 % 6 % 5%  

Datorii totale ale cetățenilor față de ÎM Apă-

Canal Telenești 

91674 50000 45000  

 REZULTATE CANTITATIVE:      

Numărul de metri de rețea de canalizare nou 

construită 

    

Numărul de gospodării conectate la sistemul 

centralizat de canalizare 

25 (8 luni) 54 65  

EFICIENȚĂ :     

Procentajul de consumatori contorizați 99 % 100% 100%  

 

 

What 

III. PLANUL DE ACȚIUNI pentru Îmbunătățirea Serviciului Public de 
Canalizare 

 

 

 

Ce Acțiuni/Proiecte 

Când/cost Cine Rezultate/co

mentarii 

Obiectiv 1: Extinderea sistemului centralizat de canalizare 

Implementarea proiectului de extindere a 

sistemului centralizat de canalizare pe str. 

Constantin Stamati 

Anul 2021 

964 mii  lei 

Programul 

Comunitatea 

Mea 

558 de metri 

de retea nou 

construita 

Implementarea proiectului de extindere a 

sistemului centralizat de canalizare pe str. 

Petru Rares 

Anul 2021 

505 mii lei 

Primăria 

orașului 

Telenești 

396 de metri 

de rețea nou 

construită 

Implementarea proiectelor de extindere a 

sistemului centralizat de canalizare 

Anii 2021-2023 Primăria 

orașului 

Telenești 

 

Actualizarea documentației tehnice 

elaborate pentru extinderea sistemului de 

Anul 2022 Primăria 

orașului 

Devizele de 

cheltuieli 



canalizare Telenești necesită 

reînnoire 

anuală 

    

Obiectiv 2: Reparația și mentenanța sistemului centralizat de canalizare 

Înlăturarea colapselor și blocajelor în 

cadrul sistemului centralizat de canalizare 

   

Discuții cu Administrația Spitalului Raional 

pentru instalarea unei mini-stații de 

epurare 

Anul 2022 Primar  

Director Apă-

Canal 

Telenești 

 

Monitorizarea continuă a calității apei 

uzate 

Anii 2021-2023 Î.M.Apă-Canal 

Telenești 

 

Stabilirea tuturor cazurilor posibile de 

branșare și folosire neautorizată a 

sistemului public de alimentare cu apă 

și/sau de evacuare a apelor uzate 

Anii 2021-2023 Î.M. Apă-

Canal 

Telenești 

 

Achiziționarea, instalarea și exploatarea 

contoarelor din contul Întreprinderii 

Anii 2021-2023 Î.M. Apă-

Canal 

Telenești 

 

    

Obiectiv  3: Asigurarea sustenabilității serviciului de canalizare 

Campanii de informare despre utilizarea 

corectă a sistemului centralizat de 

canalizare 

Anii 2021-2023 Primăria or. 

Telenești 

I.M. Apă-

Canal 

Telenești 

 

Stabilirea unor aranjamente contractuale 

privind încasarea achitărilor pentru 

serviciile Întreprinderii cu toate băncile 

comerciale care își au reprezentanțe în 

localitate 

Anul 2021 IM Apă-Canal 

Telenești 

 

Publicarea informațiilor privind Anii 2021-2023 Primăria or.  



Întreprinderea și activitatea acesteia în 

mass-media locală 

Telenești  

I.M Apă-Canal 

Telenești 

    

 

IV.  PLAN/STRATEGIA pentru Colectarea Datelor și Comunicarea cu 
cetățenii. 
Se vor folosi următoarele modalități de comunicare cu cetățenii: 

- Scrierea de mesaje – pe rețelele de socializare și blogul primăriei vor fi 
publicate informații despre serviciul de canalizare atunci când vor fi 
realizate activități, implementate proiecte. 

- Organizarea de evenimente speciale -   vor avea loc când vor fi date în 
exploatare extinderile de sisteme de canalizare; 

- Campanii de conștientizare -  vor fi organizate de 2 ori pe an cu 
implicarea grupului de monitorizare pentru sensibilizarea populației 
pentru menținerea într-o stare bună a sistemului de canalizare. Vor fi 
implicați persoane de toate vârstele: elevi, tineri, adulți, pensionari, 
persoane casnice.  

 

Colectarea datelor -  va fi realizată de către angajații primăriei și grupul de 

monitorizare, iar sondajele de opinie vor fi implementate  în mare parte 

online pe parcursul pandemiei. 

 

 

 

 

V. PLAN pentru Monitorizare și Raportare 
 Crearea grupurilor de inițiativă din rândul cetățenilor;   
 Stabilirea criteriilor de monitorizare a desfășurării lucrărilor 
de construcție a rețelelor de canalizare;  
 Instruirea liderilor grupurilor de inițiativă;   
 Ședințe de lucru organizate  trimestrial/sau la solicitare;  
 Raportare semestrială privind mersul și etapele lucrărilor, 
datele de  racordare a gospodăriilor;  

 

 



 

 


