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INTRODUCERE 
Perioada de implementare a proiectului: 2010-2015 

Obiectivul general al proiectului MSPL: Serviciile publice locale în cele trei sectoare prioritare: managementul deşeurilor solide, 
aprovizionarea cu apă şi canalizare şi eficienţa energetică sunt îmbunătăţite în oraşele şi satele selectate.  

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE (DI) 1: SERVICII PUBLICE LOCALE (SPL)  
Planul de activitate al DI 1 „Serviciile publice locale” (SPL) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2015 prezintă activităţile planificate 
care vor duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 1 şi anume: „Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi 
gestionează îmbunătăţirile aduse serviciilor publice locale” în localităţile selectate din raioanele-pilot. 

Progresul obţinut în atingerea Obiectivului Specific al DI 1 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentaţi mai jos. 
 
Indicatorii de succes pentru DI 1:  
 

� Indicator 1: 25 de măsuri-pilot ce vizează îmbunătăţirea serviciilor publice locale se află în proces de implementare în cele 
trei sectoare prioritare ale proiectului. 

� Indicator 2: Autorităţile publice locale au semnat 70 de acorduri oficiale privind prestarea în comun a serviciilor publice 
locale aferente celor trei sectoare prioritare ale proiectului. 

� Indicator 3:  În 35 de localităţi, 50% din măsurile implementate în cele trei sectoare prioritare ale proiectului au îmbunătăţit 
accesul femeilor la serviciile publice locale. 

Activităţile planificate vor fi implementate în localităţile selectate ale următoarelor raioane-pilot: 
� Râşcani, Cahul şi Leova (Aprovizionare cu ap ă şi canalizare - AAC)  
� Soroca,  Orhei şi Nisporeni (Eficien ţa energetic ă  în cl ădirile publice - EE)  
� Şoldăneşti, Rezina și Flore şti (Managementul de şeurilor solide -  MDS) 

 
În procesul de lucru asupra consolidării serviciilor publice locale, în raioanele-pilot, în cadrul DI 1 va fi aplicat modelul de 
îmbunătăţire a serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale proiectului: AAC, MDS şi EE a clădirilor publice. Modelul 
se bazează pe ideea că îmbunătăţirea accesului la serviciile publice locale, a calităţii şi a eficienţei acestora necesită o serie de 
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activităţi cuprinzătoare în domeniul planificării şi programării integrate, a cooperării intercomunitare eficiente în materie de prestare 
de servicii, a consolidării capacităților autorităţilor publice locale şi a prestatorilor de servicii, a îmbunătăţirii infrastructurii de 
prestare a serviciilor, precum şi în domeniul mobilizării şi implicării cetăţenilor. Aceste activităţi vor fi implementare ţinînd cont şi de 
dimensiunea de gen. 
 
Modelul privind îmbun ătăţirea serviciilor publice locale  
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1. Domeniul de Interven ție 1 și domeniile interdisciplinare    
  

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de  Părți implicate 

1.1 Asisten ță Agen țiilor de Dezvoltare  Regionala în implementarea pro iectelor cu finan țarea Guvernului German 

1.1.1 

Proiectul pilot - măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul aprovizionării cu 
apă și canalizare pentru raionul Cahul 
este implementat 

x x x x ADR Sud, Consiliul 
Raional Cahul MDRC, GIZ/DI 1 APL Cahul, Manta, 

Crihana, Roșu 

1.1.2 

Proiectul pilot - măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul aprovizionării cu 
apă și canalizare pentru raionul 
Rîșcani este implementat  

x x x x ADR Nord, Consiliul 
Raional Rîșcani MDRC, GIZ/DI1 APL Costești 

1.1.3 

Proiectul pilot - măsurile  de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul aprovizionării cu 
apă și canalizare pentru raionul Leova 
este implementat  

x x x x ADR Sud, Consiliul 
Raional Leova MDRC, GIZ/DI 1 APL Leova 

1.1.4 

Proiectul pilo t-  măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul managementul 
deșeurilor solide pentru raionul 
Șoldănești este implementat 

x x x x ADR Centru, Consiliul 
Raional Șoldănești MDRC, GIZ/DI 1 APL or. Șoldănești, 

Parcani etc. 

1.1.5 

Proiectul pilot -  măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul managementul 
deșeurilor solide pentru raionul 
Florești este implementat 

x x x x ADR Nord, Consiliul 
Raional Florești MDRC, GIZ/DI 1 APL or. Florești 
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1.1.6 

Proiectul pilot -  măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul eficiența energetică 
a clădirilor publice pentru raionul 
Nisporeni este implementat 

x x x x ADR Centru, Consiliul 
Raional Nisporeni MDRC, GIZ/DI 1 Spitalul Raional 

Nisporeni 

1.1.7 

Proiectul pilot -  măsurile de 
modernizare a serviciilor publice 
locale în sectorul eficiența energetică 
a clădirilor publice pentru raionul 
Orhei este implementat 

x x x x ADR Centru, Consiliul 
Raional Orhei MDRC,GIZ/DI 1 Spitalul Raional Orhei 

1.1.8 

Sprijin către MDRC/ADR-urilor  în 
implementarea unui model eficient de 
livrare servicii  în cadrul proiectelor 
finanţate din FNDR  (granturi locale 
către ADR) este acordat 

x x x x GIZ MDRC, ADR-uri APL-uri 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de  Părți implicate 

1.2 Consolidarea capacit ăţilor - aspecte interdisciplinare 

1.2.1 
3 Sesiuni de instruire destinate 
managerilor de proiecte locale sunt 
organizate 

  x     GIZ/DI1 

MDRC şi ADR ; 
Manageri locali 

contractaţi în cadrul 
proiectelor finanţate 

din GIZ, Fondul 
Naţional pentru 

Dezvoltare Regională, 
Fondul pentru 

Eficienţă Energetică şi 
Fondul de Mediu 

Manageri ai proiectelor 
locale selectaţi de 
Comitetul Local de 

Coordonare a 
Proiectelor Pilot  
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1.2.2 

6 sesiuni de formare pentru ADR-uri 
şi APL-uri în domeniul înregistrării 
/gestionării activelor/bunurilor este 
acordată 

    x x GIZ/DI 1 ADR-uri şi APL-uri  Operatorii de servicii  

1.2.3 
2 instruiri în domeniul achizițiilor 
publice și evitarea conflictelor de 
interese sunt organizate 

  x x   GIZ/DI1 & UCP 

MDRC, Comisia de 
integritate,  Min Fin, 
Centrul național Anti-
corupție, Cancelaria 

de Stat  

ADR, Agenția Achiziții 
Publice, reprezentanți 

ai altor ministere. 

1.2.4 
Ghidul în domeniul evitării conflictului 
de interese în achiziții publice este 
elaborat 

x x     GIZ/DI1 & UCP AAP MDRC, Agenția 
Achiziții Publice 

1.2.5 
Conferința Națională în domeniul 
evitării conflictelor de interese în 
achizițiile publice este organizată 

x       GIZ/DI1 

Comisia de integritate, 
Centrul național Anti-
corupție, Cancelaria 

de Stat, MDRC 

ADR, Agenția Achiziții 
Publice, reprezentanți 

ai altor ministere, ONG, 
mass media. 

1.2.6 Strategia MSPL privind integrarea 
aspectelor de gen este elaborată   x     GIZ/ DI 1 Biroul de Țară al GIZ GIZ/UCP, DI 1 

1.2.7 
Formatori  în cadrul implementării 
programului de instruire în domeniul 
AAC şi MDS sunt instruiți în România 

    x x GIZ/DI 1 AMAC şi AAP APL/Operatorii de 
servicii  

1.2.8 

Ateliere/vizite locale de studiu în 
cadrul proiectele pilot (MDS; AAC): 
sunt organizate. 

      x GIZ/DI 1 ADR-uri şi APL-uri  CALM, AAP 

 
Lecțiile învățate în cadrul proiectelor 
pilot sunt diseminate 
 
 

      x GIZ/DI 1 ADR-uri şi APL-uri  CALM, AAP 
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Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

1.3 Cooperarea intercomunitar ă și participarea local ă îmbun ătățită 

1.3.1 

Ghidul în domeniul cooperării inter-
comunitare pentru serviciile publice 
locale din sectorul AAC şi MDS este 
elaborat și lansat 

x x x x GIZ/DI 1  MDRC, Cancelaria de 
Stat, CALM, AAP APL, GIZ/UCP  

1.3.2 1 Vizită de studiu în domeniul CIC în 
domeniul AAC/MDS este organizată       x GIZ/DI1 MDRC, ADR și alte 

părți 
MDRC,ADR-uri şi APL-

uri 

1.3.3 
Ghidul  cu privire la înregistrarea/ 
gestionarea infrastructurii publice este 
definitivat şi lansat 

  x     GIZ/DI1 MDRC, ADR-uri APL-uri 

1.3.4 

9 ateliere de lucru/ședințe cu membrii 
CALM  (femei) în promovarea și 
integrarea aspectelor de gen în 
prestarea serviciilor publice sunt 
organizate 

    x x GIZ/DI1 CALM APL, GIZ/DI 2 

1.3.5 

Suport pentru dezvoltarea 
instituțională și a capacităților CALM 
în scopul îmbunătățirii suportului 
autorităților locale în prestarea 
serviciilor publice este oferit 

  x x x GIZ/DI1 CALM APL 

1.3.6 

Suportul pentru CALM în 
implementarea a 3 inițiative ale 
programelor regionale pentru Europa 
de Sud-est în cadrul NALAS (Fondul 
Regional pentru Europa de Sud Est) 
este oferit 

x x x x GIZ/DI1 CALM   
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1.3.7 
1 instruire de dezvoltare a 
capacităţilor angajaţilor ADR-urilor în 
domeniul consultanței este organizată 

  x     GIZ/DI1 
GIZ Expert 

International, MDRC, 
ADR 

  

1.3.8 

9 instruiri/ateliere pentru potențialii 
membri ai CRD, reprezentanți ai 
Asociațiilor raionale a primarilor în 
domeniul dezvoltării regionale sunt 
organizate 

    x   GIZ/DI1 şi 2 MDRC, ADR-uri, 
CALM Asociația primarilor 

1.3.9 

1 sesiune cu privire la implementarea 
noilor standarde de contabilitate 
pentru ADR (7 persoane) este 
organizată 

  x     GIZ/DI 1  MDRC, ADR   

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

1.4 Extinderea /amplificarea activit ăţilor în sectorul Aprovizion ării cu Ap ă şi Canalizare la nivel regional/ na țional 

1.4.1 

Suport APL-urilor în dezvoltarea 
zonelor de prestare a serviciilor de 
AAC în jurul proiectelor pilot  a GIZ în 
AAC este acordat 

x x x x GIZ/DI 1 

ADR Nord,  
ADR Centru 

ADR Sud 
Ambasada Franţei  

CALM, APL-uri, GIZ/DI 
2, UCP  

1.4.2 

Suportul către AMAC și Ministerului 
Mediului în organizarea Săptămânii 
Apei în Moldova este oferit:  
• Simpozionul naţional privind AAC;  
• Vizite locale de studiu la proiectele 
implementate în domeniul AAC;  
• Vizită de studiu la Apă Vital Iaşi; 

    x   AMAC, MM  GIZ/DI 1 şi 2 MDRC, ADR-uri, APL-
uri   
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1.4.3 
Expoziţia „Apa 2015 Expo”, inclusiv 
vizitarea a 3 prestatori de servicii de 
AAC din România este organizată 

  x     AMAC, MM, Operatori 
de servicii AAC  GIZ/DI 1  MDRC,  ADR-uri, APL-

uri , GIZ/DI 2 

1.4.4 Suport în dezvoltarea instituţională 
către AMAC este oferit   x x   GIZ/DI 1 AMAC Min Med, Apele 

Moldovei 

1.4.5 3 vizite de studiu internaţionale în 
sectorul AAC sunt organizate   x x x GIZ/DI 1 MDRC,  MM, ADR-uri 

şi APL-uri   AMAC, CALM, AAP 

1.4.6 
6 module de instruire destinat APL-
urilor şi operatorilor AAC  sunt 
elaborate și implementate 

  x x x DI 1 
AMAC, MM, Apele 
Moldovei, MDRC, 

CALM, AAP  

Parteneri internaţionali: 
USAID, ADA 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

1.5 Extinderea /amplificarea activit ăţilor din sectorul Managementul De şeurilor Solide la nivel regional / na țional 

1.5.1 Conferința națională în domeniul MDS 
este organizată     x x Min Med   DI 1 şi 2 APL-uri, operatori de 

servicii MDS  

1.5.2 
Inițiativa de fondare a Asociaţiei 
Naţionale a Operatorilor în domeniul 
MDS este lansată 

    x x Min Med GIZ/DI1  Operatori MDS, APL-uri   

1.5.3 

Suportul instituţiilor naţionale în 
lansarea campaniei de informare la 
nivel naţional/regional/local privind 
managementul deşeurilor solide este 
oferit 

  x x   Min Med,  GIZ/UCP, DI 1 şi 2  

Cancelaria de Stat, 
MDRC, ADR-uri, CALM 
,APL-uri şi operatorii de 

servicii  
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1.5.4 

Suport APL-urilor la dezvoltarea 
zonelor de prestare a serviciilor de 
MDS în jurul proiectelor pilot a GIZ în 
MDS este acordat 

x x x x GIZ/DI 1 

ADR Nord,  
ADR Centru 

ADR Sud 
Ambasada Franţei 

CALM, APL-uri, 
GIZ/UCP  

1.5.5 
1 vizită de studiu pentru APL-uri şi 
operatori de servicii MDS în Estonia 
este organizată  

      x GIZ/DI 1 MDRC, MM, ADR-uri 
şi APL-uri  CALM, AAP 

1.5.6 
6 module de instruire destinat APL-
urilor şi operatorilor de servicii MDS 
sunt elaborate și implementate 

    x x GIZ/DI 1 Min Med, MDRC, 
CALM, APA 

Parteneri Internaţionali: 
USAID, SIDA, 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

1.6 Extinderea /amplificarea activit ăţilor din sectorul Eficien ţei Energetice la nivel regional / na țional 

1.6.1 

Asistență Consiliului Raional Soroca 
la elaborarea Programului de EE  
(2015-2017) şi Planului de Acțiuni  EE 
2015 este acordată 

  x     Consiliul Raional 
Soroca, ADR Nord   GIZ/DI1 APL-uri, Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică 

1.6.2 

Platforma de verificare a efectului 
intervențiilor în domeniul eficienței 
energetice  în parteneriat cu Fondul 
pentru Europa de Sud Est este 
implementată 

    x x GIZ/DI1 Agenția de Eficiență 
Energetică 

MDRC, GIZ Bosnia & 
Herțegovina, Fondul 

pentru Europa de Sud-
est 

1.6.3 

Suportul în procesul de elaborare şi 
implementare a programului de 
instruire în domeniul Eficienţei 
Energetice, inclusiv cursului EUREM 
este acordat 

  x     GIZ/DI 1 
MDRC, Agenţia 
pentru Eficienţă 

Energetică  

Camera de Comerţ şi 
Industrie  
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 2: PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONAL Ă  
 

Planul de activitate al DI 2 „Planificarea și programarea regională” (PPR) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2015 prezintă 
activităţile planificate care vor duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 2: „Autorităţile publice regionale şi locale planifică în mod 
eficient investiţii strategice în cele trei sectoare prioritare: aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi 
eficienţa energetică în clădirile publice.” 
 

Progresul obţinut în atingerea Obiectivului Specific al DI 2 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentaţi mai jos. 
 
Indicatorii de succes pentru DI 2:  
 

� Indicator 1:  Cele trei Agenții de Dezvoltare Regională au facilitat procesul de dezvoltare a conceptelor de proiecte viabile în 
sectroarele prioritare, echivalent valorii totale de 102,9 mln. euro 

� Indicator 2: 70% dintre părțile interesate din 30 de autorități publice locale implicate în planificarea și programarea locală își 
exprimă satisfacția cu privire la capacitățile de facilitare/promovare a Agențiilor de Dezvoltare Regională. 

� Indicator 3:  75% din conceptele de proiecte promovate de către Agențiile de Dezvoltare Regională sunt examinate 
amănunțit în ceea ce privește impactul asupra mediului ținînd cont de reglementările naționale. 

 
Activităţile planificate se vor implementa în cele 3 regiuni - Nord, Centru și Sud – și acoperă următoarele sectoare: 

� Aprovizionare cu ap ă şi canalizare - AAC  
� Eficien ţa energetic ă în cl ădirile publice - EE  
� Managementul de şeurilor solide -  MDS 
� Drumuri regionale și locale - DRL 

 
De asemenea, DI 2 va implementa o serie de activități complementare, precum ar fi: 

� Suportul complementar al sectorului privat 
� Consolidarea capacit ății Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în programe de cooperare transfontalier ă 
� Consolidarea capacit ății AAP în instruirea în domeniul planific ării și program ării regionale 
� Consolidarea capacit ății MDRC/ADR în monitorizarea și evaluarea bazat ă pe rezultate (MBR) 
� Consolidarea capacit ății MDRC/ADR în comunicarea intern ă și extern ă 
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2. Domeniul de Interven ție 2: Planificarea regional sectorial ă și dezvoltarea proiectelor  

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.1 Planificare regional ă sectorial ă* 

2.1.1 Eficien ța energetic ă în cl ădiri publice (EE): sarcin ă realizat ă în 2014 

2.1.2 Managementul de șeurilor solide (MDS):  sarcin ă realizat ă în 2014 

2.1.3 Drumurile regionale și locale (DRL) 

2.1.3.1 Consultări publice sunt desfășurate  x       ADR-uri MDRC, GIZ 
APL-uri, societatea 
civilă, sectorul de 

afaceri 

2.1.3.2 3 PRS în sectorul DRL sunt 
aprobate x       CRD-uri GIZ 

ADR-uri, APL-uri, 
societatea civilă, 

sectorul de afaceri 

2.1.4 Aprovizionarea cu ap ă și canalizare (AAC): sarcin ă realizat ă în 2014 

  
Notă: * După aprobarea PRS, activitățile ce urmează a fi implementate în cadrul domeniului de activități 1 se referă la revizuirea periodică a Planurilor 
de Acțiune din cadrul PRS în cadrul grupurilor de lucru (GLRS). Aceste vor fi acoperite de fluxul de activități 3 în cadrul ședințelor GLRS. 

 
2.1.5 Suportul complementar al sectorului privat 

2.1.5.1 
4 ședințe ale Grupului de Lucru 
Regional (GLR),  sunt organizate 
periodic, trimestrial 

x x x x ADR GIZ 

CCI, GIZ/sequa, 
Confederația Națională 

a Patronatelor, 
Reprezentanții  

sectorului privat din 
cadrul Consiliului 

Regional p/u  
Dezvoltare 
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2.1.5.2 
2 ședințe cu Grupul de Lucru 
Național odată la 6 luni (GLN) sunt 
organizate 

  x x   MDRC GIZ 

CCI, Confederația 
Națională a 

Patronatelor, Ministerul 
Finanțelor/AAP, 

ODIMM, Ministerul 
Mediului, Ministerul 
Transporturilor si 

Infrastructurii 
Drumurilor, 

Agenţia de Eficienţa 
Energetică, GIZ/sequa 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.2 Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS 

2.2.1 Eficien ța energetic ă în cl ădiri publice (EE) 

2.2.1.1 Dezvoltarea CPP-urilor: realizat ă în 2014 

2.2.1.2 Elaborarea CPV-urilor T4/2014 - T4/2015 - 13 CPV-ur i în 3 grupe de proiecte (3+5+5) 

2.2.1.2.
1 

Grupul de proiecte 1 (3 proiecte)               

3 proiecte pînă la etapa de CPV 
(schiță de proiect / anteproiect, 
raportul CPV-urilor din cadrul 
grupului 1) sunt elaborate și 
finalizate 

x   x   ADR-uri/GIZ Grupul de lucru al 
Proiectului (GLP) 

Consiliul Raional (CR); 
APL 1 & 2; Instituții 
specializate; GLP 

3 acorduri ale GLP (cîte unul pentru 
fiecare proiect) sunt semnate  x       ADR-uri GIZ CR 

Raportul privind progresul realizat în 
finalizarea CPV-urilor, grupul de 
proiecte 1 este elaborat și remis 

x       GIZ     
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2.2.1.2.
2 

Grupul de proiecte 2 (5 proiecte)  

5 proiecte pînă la etapa de CPV 
(schiță de proiect /anteproiect, 
raportul CPV-urilor din cadrul 
grupului 2) elaborate și finalizate  

x x x   ADR-uri/GIZ Grupul de lucru al 
Proiectului (GLP) 

Consiliul Raional (CR); 
APL 1 & 2; Instituții 
specializate; GLP 

5 acorduri ale GLP (cîte unul pentru 
fiecare proiect) sunt semnate    x     ADR-uri GIZ CR 

Raportul privind progresul realizat în 
finalizarea CPV-urilor, grupul de 
proiecte 2, este elaborat și remis 

  x     GIZ     

2.2.1.2.
3 

Grupul de proiecte 3 (5 proiecte) 

5 proiecte pînă la etapa de CPV 
(schiță de proiect, raportul CPV-
urilor din cadrul grupului 3) 
elaborarea este finalizată  

    x x ADR-uri/GIZ GLP 
Consiliul Raional (CR); 

APL 1 și 2; instituții 
specializate; GLP 

5 acorduri ale GLP (cîte unul pentru 
fiecare proiect) sunt semnate        x ADR GIZ CR 

Raportul privind progresul realizat în 
finalizarea CPV-urilor, grupul de 
proiecte 3 este elaborat și remis 

      x GIZ     

2.2.1.3 Elaborarea proiectelor propuse spre finan țare (PPF) T4/2014 - T4/2015  

2.2.1.3.
1 

Grup de proiecte 1 (3 proiecte) 

Acordul preliminar de finanțare sau 
a unui echivalent pentru grupul de 
proiecte 1 este semnat 

x       MDRC GIZ CR, ADR,  ministere de 
resort  
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Termenii de referință pentru 
compania de proiectare sunt 
pregătiți 

  x     GIZ     

Proiectul de execuție (final) și  
documentația de licitație pentru 
grupul de proiecte 1 este elaborată 

  x x x ADR GIZ CR 

Aprobările din partea autorităților 
pentru grupul de proiecte 1 sunt 
obținute 

      x Consiliul Raional, ADR   MDRC 

2.2.1.3.
2 

Grup de proiecte 2 (5 proiecte)  

Acordul preliminar de finanțare 
pentru grupul de proiecte 2 este 
semnat 

    x   MDRC GIZ CR, ADR, ministere de 
resort  

Proiectul de execuție (final) și 
documentația de licitație pentru 
grupul de proiecte  2 este elaborat 

    x x ADR-uri GIZ CR 

Aprobările din partea autorităților 
pentru grupul de proiecte 2 sunt 
obținute 

      x Consiliul Raional, ADR   MDRC 

2.2.1.3.
3 

Grup de proiecte 3 (5 proiecte)  

Acordul preliminar de finanțare 
pentru grupul de proiecte 3 este 
semnat 

      x MDRC GIZ CR, ADR, ministere de 
resort  

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.2.2 Managementul de șeurilor solide (MDS) 

2.2.2.1 Elaborarea CPP-urilor: realizat ă în 2014 
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2.2.2.2 Elaborarea CPV-urilor T4/2014 - T4/2015 - 3 CPV-uri  (proiecte candidate) în zonele de management a de șeurilor Sud (S), Centru (C) 
și Nord (N)  

2.2.2.2.
1 

Lista proiectelor prioritare pentru 
elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile (CPV-urilor) este aprobată 

x       MDRC GIZ 
Ministerele de resort, 

Comisia Inter-
ministerială  

2.2.2.2.
2 

MDS zona Sud  
1 raport de evaluare a impactului 
asupra mediului înconjurător (EIMÎ) 
pentru zona de MDS în RD Sud este 
elaborat 

x x     ADR, APL GIZ ADR-uri, APL, Min. 
Mediului 

1 studiu de fezabilitate - versiune 
proiect și finală - pentru zona de 
MDS în RD Sud este elaborat 

x x     GLP/GIZ MDRC 
ADR, APL, Min. 
Mediului, Min. 

Finanțelor 

1 studiu de fezabilitate  este aprobat   x     MDRC   Min. Mediului, 

2.2.2.2.
3 

MDS zonele Centru și Nord  
2 rapoarte de selectare a locațiilor (1 
per fiecare zonă) sunt finalizate   x   

  
GIZ MDRC Ministerele de resort 

2 rapoarte de EIMÎ pentru zonele de 
MDS în RD Nord și RD Centru - 1 
pentru fiecare sunt finalizate  

  x x   ADR-uri, APL GIZ ADR-uri, APL, Min. 
Mediului, 

2 studii de fezabilitate - versiune 
proiect și finală - pentru zonele de 
MDS în RD Nord și Centru - 1 
pentru fiecare sunt elaborate 

  x x   PWG/GIZ MDRC 
ADR, APL, Min. 
Mediului, Min. 

Finanțelor 

2 studii de fezabilitate sunt aprobate       x MDRC   Min. Mediului 

2.2.2.3 Elaborarea proiectelor propuse spre finan țare (PPF) T4/2014 - T4/2015 
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2.2.2.3.
1 

MDS zona Sud  
Acordul preliminar de finanțare sau 
a unui echivalent pentru RD Sud 
este semnat 

x     

  

MDRC GIZ Min. Mediului, Min. 
Finanțelor 

1 program de conștientizare a 
populației este actualizat   x x   ADR-uri GIZ APL-uri 

1 set de documentație de execuție 
finală și doc. de licitație este finalizat   x x   ADR-uri GIZ APL-uri 

1 set de aprobări din partea 
autorităților sunt obținute       x ADR-uri GIZ MDRC, Min. Mediului 

2.2.2.3.
2 

MDS zonele Centru și Nord  
Acordul preliminar de finanțare sau 
a unui echivalent pentru RD Nord și 
Centru este semnat 

      x MDRC GIZ Min. Mediului, Min. 
Finanțelor 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.2.3 Drumurile regionale și locale (DRL) 

2.2.3.1 Elaborarea CPP-urilor T4/2014 - T4/2015 - 18 CPP-ur i  

  Configurația coridoarelor prioritare 
sunt aprobate x       GIZ/CRD MDRC MTID 

2.2.3.1.
1 Lista de CPP-uri este elaborată  x       GIZ MDRC MTID, APL 2 

  Lista de CPP-uri este aprobată   x     MDRC GIZ MTID, Comisia Inter-
ministerială 

2.2.3.2 Elaborarea CPV-urilor T4/2014 - T4/2015 - 12 CPV-ur i (proiecte candidat) 
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2.2.3.2.
1 

12 rapoarte de inventariere sunt 
finalizate x x     GLP/GIZ ADR-uri, MDRC MTID, APL 2 

12 rapoarte de evaluare pre-
fezabilitate (CPV) sunt finalizate   x     GLP/GIZ ADR-uri, MDRC MTID, APL 2 

1 listă de CPV-uri este pregătită     x   GIZ MDRC MTID 

2.2.3.2.
2 12 fișe de proiect sunt actualizate     x   GIZ MDRC MTID, APL 2 

2.2.3.3 Elaborarea PPF T4/2014 - T4/2015   

2.2.3.3.
1 

Acordul preliminar de finanțare sau 
a unui echivalent este semnat       x MDRC GIZ MTID,  Min. Finanțelor 

2.2.3.3.
2 

Termenii de referință pentru 
compania de proiectare sunt 
elaborați 

      x GIZ MDRC, ADR-uri   

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.2.4 Aprovizionarea cu ap ă și canalizare (AAC) 

2.2.4.1 Elaborarea CPP-urilor: realizat ă în 2014 

2.2.4.2 Elaborarea CPV-urilor Q4/2014 - Q4/2015 - 12 CPV-ur i (proiecte candidat) 

2.2.4.2.
1 

Acordul cu privire la conținutul și 
cerințele SF este agreat x       GIZ MDRC   

2.2.4.2.
2 

Lista conceptelor de proiecte (CPP-
uri) în cadrul Comisiei Inter-
ministeriale pentru elaborarea 
conceptelor de proiecte viabile 
(CPV-urilor) este aprobată 

x       MDRC GIZ Comisia Inter-
ministerială  



20 

 

2.2.4.2.
3 

12 studii de fezabilitate, inclusiv a 
studiului tehnic conceptual  - 
versiune proiect și finală sunt 
elaborate 

x x x x PWG/GIZ ADR-uri, MDRC APL, Min. Mediului 

12 seturi de aprobări din partea 
autorităților sunt obținute       x ADR-uri   MDRC, Min. Mediului 

2.2.4.3 Elaborarea PPF Q4/2014 - Q4/2015  

2.2.4.3.
1 

Acordul preliminar de finanțare sau 
echivalentului pentru cel mult 12 
proiecte este semnat 

      x MDRC GIZ Min. Mediului, Min. 
Finanțelor 

2.2.4.3.
2 

Termeni de referință (ToR) pentru 
compania de proiectare sunt 
elaborați și aprobați 

      x GIZ MDRC, ADR-uri   

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.3 Dezvoltarea capacit ăților 

2.3.1 Eficien ța energetic ă în cl ădirile publice (EE)  

2.3.1.1 
6 Ședințe cu GLSR (+3 ședințe în 
ultimul trimestru al anului 2014)  
sunt organizate și desfășurate 

x   x   ADR GIZ ADR-uri, ADR, 
ministerele de resort 

2.3.1.2 

23 Ședințe cu GLP în sectorul EE  
(+3 ședințe în ultimul trimestru al 
anului 2014) sunt organizate și 
desfășurate 

x   x x ADR GIZ 
APL 1, APL 2, 

managerii energetici 
raionali  

2.3.2 Managementul De șeurilor Solide (MDS) 

2.3.2.1 6 Ședințe cu GLSR în sectorul MDS 
sunt organizate și desfășurate 

x   x   ADR-uri GIZ APL 2, ministerele de 
resort, APL 1 din 
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centrele raionale 

2.3.2.2 

9  Ședințe cu GLP în sectorul MDS 
(+1 ședință în ultimul trimestru al 
anului 2014) sunt organizate și 
desfășurate 

x x x   ADR-uri GIZ 

APL 1 și 2, ministerele 
de resort,  

inspectoratele 
teritoriale ecologice de 

stat  

2.3.3 Drumuri Regionale și Locale (DRL) 

2.3.3.1 
6 ședințe cu GLSR în sectorul DRL 
sunt organizate și desfășurate x x     ADR GIZ APL 2, MTID, ASD 

2.3.3.2 3 ședințe cu GLSR în sectorul DRL 
sunt organizate și desfășurate 

  x x   ADR GIZ APL 2, MTID, ASD 

2.3.3.3 
12 ședințe cu GLP în sectorul DRL 
sunt organizate și desfășurate   x x x ADR GIZ ASD, APL 2 

2.3.3.4 
3 ședințe ale CRD-urilor pentru 
aprobarea PRS-urilor sunt 
organizate 

x       CRD-uri GIZ APL-uri, societatea 
civilă, mediul de afaceri 

2.3.4 Aprovizionare cu ap ă și canalizare (AAC) 

2.3.4.1 

6 ateliere de lucru cu GLSR în 
sectorul AAC (+3 ședințe în ultimul 
trimestru al anului 2014) sunt 
organizate și desfășurate 

x x     ADR-uri GIZ APL 2, ministerele de 
resort 

2.3.4.2 24 ședințe cu GLP în sectorul AAC 
sunt organizate și desfășurate   x     ADR-uri GIZ APL 2, ministerele de 

resort 

2.3.4.3 

9 ateliere de lucru cu GLP în 
sectorul AAC sunt organizate și 
desfășurate x x   x ADR-uri GIZ APL 2, ministerele de 

resort 
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Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.3.5  Suportul complementar al sectorului privat (SCSP) 

2.3.5.1 

Baza de date cu întreprinderile 
sectoriale din domeniul  EE, AAC, 
MDS,  DLR este actualizată în mod 
sistematic 

x x x x CCI GIZ Întreprinderi sectoriale 

2.3.5.2 

3 mese rotunde sectoriale cu 
participarea sectorului privat și altor 
instituții relevante implicate în 
sistemul Achizițiilor Publice (EE, 
AAC, MDS, DLR) sunt organizate 

  x x x CCI GIZ 
ADR, MDRC, AEE, 
APL, Min Med, Min 

Transport 

2.3.5.3 
2 module de instruire pentru sectorul 
privat sunt organizate (total: 18 
seminare) 

  x x   CCI GIZ ADR, AAP, expert AP 

2.3.5.4 
2 seminare ToT pentru consultanții 
CCI in achiziții publice sunt 
implementate 

x     x CCI GIZ ADR, MDRC, expert AP 

2.3.5.5 2 vizite de studiu sunt  organizate cu 
participarea la expoziții relevante x     x CCI, sequa GIZ 

MDRC, ADR, AEE, Min 
Med, CCI si filialele 
sale, sectorul privat, 

AAP, Min Fin 

2.3.5.6 Materiale informative sunt elaborate 
și distribuite x x x x CCI GIZ ADR, MDRC 

2.4 Alte activit ăți interdisciplinare  

2.4.1 Planificare regional ă sectorial ă (PR) 

2.4.1.1 
1 produs al cunoștințelor cu privire 
la calea de dezvoltare a proiectului 
(CDP) este elaborat 

x       GIZ MDRC APA, ADR 
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2.4.1.2 
1 produs al cunoștințelor cu privire 
la integrarea aspectelor sociale și de 
gen este elaborat 

    x x GIZ MDRC APA, ADR 

2.4.1.3 
1 pliant informativ cu privire la 
procesul de dezvoltare a căii 
proiectului (CDP) este elaborat 

    x   GIZ MDRC APA, ADR 

2.4.1.4 
1 sumar cu privire la necesitățile de 
instruire pentru noile unități tehnice 
de organizare este elaborat 

      x ADR GIZ Operatori regionali/ 
prestatori de servicii 

2.4.1.5 
1 atelier de lucru cu privire la 
elaborarea portofoliului de proiecte  
este desfășurat 

x 
      

GIZ MDRC ADR 

2.4.1.6 
Sumarul procesului de Planificare și 
Programare Regională Sectorială 
este actualizat 

x     x GIZ MDRC   

2.4.1.7 
Documentele cu privire la activitățile 
regionale sectoriale planificate sunt 
elaborate 

x x x x GIZ MDRC, ADR APL, GLP 

2.4.1.8 
Vizitele de studiu pentru schimb de 
experiență și studierea celor mai 
bune practici sunt desfășurate 

  x x   GIZ MDRC ADR, APL-uri 

2.4.1.9 Evaluarea SNDR 2013-2015 este 
efectuată x x     MDRC GIZ/UCP Cancelaria de Stat 

2.4.1.10 
Proiectul strategiei naționale și 
proiectele strategiilor regionale 
pentru 2015-2020 sunt elaborate 

x x x x MDRC, ADR GIZ MDRC, ADR 

2.4.1.11 
Ghidul privind modul de armonizare 
a procesului de planificare este 
pregătit 

  x     GIZ ADR ADR, APL 
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2.4.1.12 

3 ateliere de lucru privind 
armonizarea procesului de 
planificare(1 pentru fiecare regiune) 
sunt organizate 

    x x ADR GIZ ADR, APL 

2.4.1.13 
Planurile Operaționale Regionale 
(POR) pentru 2016-2018 sunt 
elaborate 

  x x x MDRC, 
ADR GIZ 

MDRC,  
ADR, 
CRD 

2.4.1.14 1 atelier de lucru privind MBR este 
organizat x       GIZ MDRC ADR, CRD 

2.4.1.15 Sistemul MBR pentru SNDR si SDR 
este stabilit   x x   MDRC, 

ADR GIZ MDRC, 
ADR 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.4.2 Coordonarea cu donatorii pe parcursul procesului de  elaborare a portofoliului de proiecte  

2.4.2.1 Fișele CPV-urilor și prezentărilor 
sunt elaborate și prezentate x x x x MDRC GIZ IFI/donatori 

2.4.2.2 

4 ședințe ale donatorilor privind 
promovarea ideilor / conceptelor de 
proiecte regionale identificate în 
PRS către comunitatea donatorilor 
în EE, MDS, AAC și DRL sunt 
organizate (câte una pentru fiecare 
sector) 

x x     MDRC GIZ MDRC,   ministere de 
resort, ADR 

2.4.2.3 

Procesele, procedurile, 
reglementările aplicabile pentru 
finanțarea din partea IFI a 
portofoliului de CPV-uri sunt agreate 

x     x MDRC GIZ IFI/donatori 

2.4.2.4 Conferința cu donatorii este     x   MDRC GIZ IFI/donatori 
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organizată 

2.4.2.5 

1 atelier de lucru privind 
consolidarea capacităților actorilor 
din domeniul Dezvoltării Regionale 
în atragerea fondurilor donatorilor 
este organizat  

    x   MDRC GIZ MDRC, ministere de 
resort, ADR 

2.4.3 Standarde și reglement ări tehnice pe parcursul elabor ării portofoliului de proiecte  

2.4.3.1 Standardele și normativele tehnice 
aplicabile sunt agreate x   x   MDRC GIZ Ministerele de resort, 

agenții, IFI/donatori 

2.4.3.2 Costul de bază aplicabil este agreat x   x   MDRC GIZ Ministerele de resort, 
agenții, IFI/donatori 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.4.4 Integrarea aspectelor sociale, de gen ți altele 

2.4.4.1 
3 instruiri (training) cu privire la 
"Planul de acțiuni în problemele 
sociale și de gen" sunt desfășurate 

      x GIZ MDRC ADR 

2.4.4.2 
1 instruire (training) cu privire la 
"Planul de acțiuni în problemele 
sociale și de gen" este desfășurată 

  x     GIZ     

2.4.4.3 
Raportul final cu privire la 
instrumentele în domeniile sociale și 
de gen este elaborat 

x x x x GIZ ADR APL 

2.4.4.4 Strategia MSPL de consolidare a 
capacităților este elaborată   x     GIZ/UCP     
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2.4.4.5 Atelierul Capacity Works este 
organizat x       GIZ/UCP     

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de  Părți implicate 

2.4.5 Consolidarea capacit ății Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) 

2.4.5.1 

3 ateliere de lucru privind 
Consolidarea capacităților Consiliilor 
pentru Dezvoltare Regională nou 
alese, inclusiv reprezentanții 
societății civile și sectorului privat (1 
pentru fiecare regiune) sunt 
organizate 

    x x MDRC, ADR GIZ CRD, APL, societate 
civilă, sector privat 

2.4.6 Consolidarea capacit ății Academiei de Administrare Public ă (AAP) în instruirea pe domeniul planific ării și program ării regionale 

2.4.6.1 

Atelier de lucru pentru evaluarea 
instruirilor oferite de AAP; 2 cursuri 
de instruire privind planificarea și 
programarea la nivel local și 
regional este organizat 

x x     AAP GIZ AAP 

2.4.6.2 

5 cursuri de instruire privind 
dezvoltarea regională (analiza și 
ajustarea pedagogică cu descrierea 
metodologică) sunt organizate 

x       GIZ   APA 

2.4.6.3 
5 instruiri privind dezvoltarea 
leadership-ului în administrația 
publică sunt organizate 

x x x x AAP  GIZ AAP 

2.4.6.4 
1 curs de formare privind 
managementul conflictelor de 
interese în procesul de achiziții 

x x x   GIZ, AAP   AAP, APL-uri 
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publice este implementat 

2.4.6.5 

Atelier de lucru privind "Predarea și 
moderarea - abordare eficientă 
pentru a planifica și desfășura 
evenimente de grup sau de formare"  
este organizat 

  x x   AAP/MDRC/GIZ GIZ AAP, MDRC, ADR-uri 

2.4.6.6 1 instruire privind marketing regional 
este organizată   x x x AAP/MDRC/GIZ GIZ AAP, MDRC, ADR-uri  

2.4.6.7 1 instruire privind  managementul 
timpului și stresului este organizată     x   GIZ   AAP, MDRC, ADR-uri  

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.4.7 Consolidarea capacit ății Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în Programe de cooperare transfrontalier ă 

2.4.7.1 

4 ședințe a grupului de lucru 
național pentru programarea 
programelor de cooperare 
transfrontalieră 2014-2020 sunt 
organizate 

x x x x 
Cancelaria de Stat / 
Oficiul de cooperare 

transfrontalieră 
GIZ 

Grupul de lucru 
național pentru 
programarea 

programelor de 
cooperare 

transfrontalieră 2014-
2020 

2.4.7.2 

Documente relevante pentru 
instituirea sistemului de 
management și control intern pentru 
programele de cooperare 
transfrontalieră 2014-2020, în 
conformitate cu regulamentele IEV 
sunt elaborate 

x x x   
Cancelaria de Stat / 
Oficiul de cooperare 

transfrontalieră 
GIZ 

Grupul de lucru 
național pentru 
programarea 

programelor de 
cooperare 

transfrontalieră 2014-
2020 
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2.4.7.3 Program de instruire  
"Managementul IEV" este organizat   x x x 

GIZ / MDRC / Oficiul de 
cooperare 

transfrontalieră 
GIZ   

2.4.7.4 

1 program de instruire în domeniul 
managementul  proiectului, în 
contextul programelor de cooperare 
transfrontalieră 2014 – 2020 
finanțate de UE" 100 % este 
implementat 

x x x x ADR-urile / GIZ GIZ ADR-urile / APL-urile 

2.4.7.5 

4 ședințe ale grupului de lucru 
național pentru programarea 
programelor de cooperare 
transfrontalieră 2014-2020 sunt 
organizate 

x x x x ADR-urile / GIZ GIZ ADR-urile / APL-urile 

Nr Produs/Puncte de reper 
Cadru temporal Implicarea reprezentan ţilor principali 

T 1 T 2 T 3 T 4 Responsabil Suport oferit de Părți implicate 

2.4.8 Consolidarea capacit ății de comunicare a MDRC şi Agen țiilor de Dezvoltare Regional ă 

2.4.8.1 

Strategia de comunicare a 
MDRC/ADR este ajustată conform 
noii Strategii de Dezvoltare 
Regională 2020 

x x x x MDRC GIZ MDRC/ADR 

2.4.8.2 

Numărul referințelor media în 
context pozitiv despre dezvoltarea 
regională va crește datorită 
cluburilor de presă şi produselor 
media difuzate în media locale și 
naționale 

x x x x MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR/API/parten
eri media 

2.4.8.3 

20 de jurnaliști pentru a acoperi 
mediatic subiecte legate de 
dezvoltarea regională sunt instruiți  

  x x   MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR/jurnaliști 
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2.4.8.4 

10 specialiști MDRC/ADR-uri, 
instruiți în domeniul elaborării 
materialelor promoționale  

    x   MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR 

2.4.8.5 

30 funcționari MDRC/ADR-uri 
instruiți în domeniul tehnicilor de 
comunicare internă  şi externă: 
accent pe social media, blogging 

    x x MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR 

2.4.8.6 
SIADR – sistemul de management 
al informației conectat la SIGEDIA – 
este funcţional 

x x x x ADR/MDRC GIZ ADR/MDRC 

2.4.8.7 

10 specialiști în comunicare 
MDRC/ADR-uri și 5 jurnaliști învață 
bunele practici UE de social 
media/blogging pe teme socio-
economice 

x x     MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR/jurnaliști 

2.4.8.8 

Buletin trimestrial dedicat dezvoltării 
regională are un conținut atractiv 
pentru donatori/investitori și este 
distribuit 

x x x x MDRC/ADR GIZ 
MDRC/ADR/investitori/

comunitatea 
donatorilor/jurnaliști 

2.4.8.9 
Produsele promoționale din cadrul 
campaniei ”Cooperare pentru 
dezvoltare” sunt difuzate 

x x     MDRC/ADR GIZ MDRC/ADR/ parteneri 
media 

 


