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GIZ Modernizarea Serviciilor Publice Locale – Planul Anual de 
Activitate 2013  

 

1. Introducere 

Din anul 2010, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în colaborare cu partenerii săi 
naţionali şi locali, implementează cu succes proiectul ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova (MSPL)”. Obiectivul general al acestui proiect constă în îmbunătăţirea serviciilor 
publice locale în oraşele şi satele selectate, în cele trei sectoare prioritare: Apă şi Canalizare, 
Managementul Deşeurilor Solide, Eficienţa Energetică. Proiectul este autorizat de către Ministerul 
German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi beneficiază de finanţări adiţionale din 
partea Ministerului Afacerilor Externe al României şi din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi 
Cooperare Internaţională, Sida.  

� Durata proiectului este de 6 ani: 1/2010 – 12/2015  

� Partenerul instituţional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM  

� Contribuţia iniţială a  BMZ este de 3 milioane euro; 

� Co-finanţarea din partea guvernului României este de 0,7 milioane euro; 

� Co-finanţarea din partea guvernului Suediei este de 3,3 milioane euro; 

� Fonduri adiţionale de la BMZ:  

� 2 milioane euro pentru activităţile proiectului; 

� 10,9 milioane euro pentru investiţii în dezvoltare regională 

Acest document prezintă în linii generale planul de activitate pentru anul 2013 pentru Domeniul de 
Intervenţie 1 (Serviciile Publice Locale) şi Domeniul de Intervenţie 2 (Planificarea şi Programarea 
Regională) în cadrul proiectului. 

Obiectivul general MSPL (2014):  

Îmbunătăţirea serviciilor publice locale în oraşele şi satele selectate, în cadrul celor trei 
sectoare prioritare: Apă şi Canalizare, Managementul Deşeurilor Solide, Eficienţa Energetică 
a clădirilor publice. 
 
2. Planul de Activitate 2013 – Domeniul de Intervenţie 1: Serviciile Locale 

Planul de activitate pentru anul 2013 al Domeniului de intervenţie 1: Servicii Publice Locale (SPL) din 
cadrul proiectului GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” (MSPL) prezintă activităţile planificate 
în vederea obţinerii Rezultatului Domeniului de intervenţie 1 în conformitate cu documentul proiectului: 
 
“Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile serviciilor 
publice locale în comunităţile selectate din Raioanele-pilot”.  
 
Domeniul de intervenţie 1: SPL intenţionează să acorde asistenţă ulterioară comunităţilor selectate din 
cele şapte Raioane pilot în vederea implementării unor măsuri care să conducă la îmbunătăţirea 
serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale Proiectului MSPL:  
 
Aprovizionare cu Apă şi Canalizare, Eficienţa Energetică şi Gestionarea Deşeurilor Solide. 
 
În acest sens, şase consultanți naţionali desemnaţi pe termen lung pentru gestionarea proiectului vor 
oferi asistenţă partenerilor locali prin intermediul agenţiilor de dezvoltare regională Nord, Centru şi 
Sud. Aceştia vor sprijini implementarea diferitelor măsuri referitoare la consolidarea cooperării şi 
capacităţilor părţilor interesate în vederea gestionării îmbunătăţirilor înregistrate în domeniul serviciilor 
publice locale în cadrul celor cinci proiecte pilot.  
 
În coordonare cu aceşti consultanți responsabili pentru gestionarea proiectului, MSPL oferă asistenţă 
tehnică pe termen scurt în scopul implementării Proiectului pilot.  În această privinţă, MSPL a 
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subcontractat un consorţiu internaţional de consultanţă condus de GOPA GmbH (Germania), inclusiv 
partenerii Kommunalkredit Public Consulting (Austria) şi Eptisa (Spania) pentru servicii de consultanţă 
în vederea sprijinirii proiectului.  Competenţa de bază ale acestei echipe de consultanţă constau în 
suportul tehnic şi organizatoric acordat administraţiilor publice locale selectate de nivelul întâi şi nivelul 
al doilea în scopul de a îmbunătăţi furnizarea de servicii în cele trei sectoare aferente proiectului. 
 
 
Tabelul de mai jos prezintă cele cinci proiecte-pilot, agenţia  de implementare corespunzătoare  
şi sprijinul acordat de către Proiectul MSPL 

 
Denumirea proiectului 

Agenţia de 
implementare 

 
Serviciul MSPL 

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comunităţile din raionul Cahul 

ADR Sud 1 consultant cu normă 
întreagă + asistență 
financiară  + asistență 
tehnică 

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comunităţile din raionul Râşcani 

ADR Nord 1 consultant cu normă 
întreagă asistență 
financiară  + asistență 
tehnică 

Eficienţa energetică a clădirilor publice în raionul 
Orhei - spitalul regional din Orhei 
 

ADR Centru 1 consultant cu normă 
întreagă + asistență 
financiară  + asistență 
tehnică 

Eficienţa Energetică: „Sistemul de iluminare 
stradală” în raionul Soroca 

ADR Nord 1 consultant cu normă 
întreagă asistență 
financiară  + asistență 
tehnică 

Îmbunătăţirea sistemului integrat de management 
al deşeurilor solide în raioanele Şoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti  

ADR Centru 2 consultanți cu normă 
întreagă asistență 
financiară  + asistență 
tehnică 

 
Lucrând asupra consolidării cooperării şi capacităţilor în vederea gestionării îmbunătăţirilor serviciilor 
publice locale în raioanele-pilot, Domeniul de Intervenţie 1 SPL va aplica modelul îmbunătăţirii 
serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale proiectului. Modelul se bazează pe ipoteza  
că îmbunătăţirea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale necesită un set de activităţi 
complexe în următoarele domenii: 
� planificarea şi programarea integrată la nivel local,  
� cooperarea eficientă în prestarea serviciilor,  
� dezvoltarea capacităţii autorităţilor publice locale şi furnizorilor de servicii, 
� îmbunătăţirea serviciului de infrastructură,  
� mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor.  
 
Toate aceste activităţi vor fi desfăşurate într-un mod care foloseşte la maxim instituţiile publice şi 
sistemele din Republica Moldova şi proiectate într-o manieră sensibilă la dimensiunea de gen. Potrivit 
modelului de îmbunătăţire a serviciilor publice locale, progresul începe de la planificarea şi 
programarea integrată la nivel local. Această abordare se bazează pe planificarea strategică la nivel 
de raioane, sprijinind dezvoltarea strategiilor de dezvoltare socio-economice. Aceste documente de 
planificare formează cadrul pentru cooperarea eficientă a primăriilor privind furnizarea în comun a 
serviciilor publice locale, luând în considerare priorităţile locale, cerinţele regionale, precum şi 
obiectivele şi normele politici naţionale sectoriale. În anul 2013, MSPL planifică să ofere asistenţă 
ulterioară în domeniul planificării integrate a MDS în trei raioane, după ce în 2012 și-a încheiat 
programul de asistenţă acordat în sectorul AAC în alte două raioane. 
 
După etapa de  planificare strategică, etapa de programare se concentrează asupra elaborării 
proiectelor privind îmbunătăţirea accesului, calităţii şi eficienţei serviciilor publice locale. Proiectele 
prioritare sunt parte a activităţilor privind îmbunătăţirea serviciului de infrastructură care sunt 
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implementate sub forma unor investiţii de capital şi achiziţionarea de echipamente speciale. Aceste 
activităţi sunt puse în aplicare folosind modalitatea acordurilor de finanţare semnate între GIZ şi 
MDRC / ADR, aplicând într-o mare măsură utilizarea sistemelor partenerilor în domeniul achiziţiilor, 
contractării şi monitorizării / evaluării. 
 
Îmbunătăţirile planificate ale serviciilor publice locale necesită pe de o parte, capacităţi îmbunătăţite 
ale autorităţilor publice locale în gestionarea îmbunătăţirilor (planificare, organizare, implementare, 
monitorizare şi evaluare) şi pe de altă parte, capacităţi sporite ale furnizorilor de servicii în furnizarea 
de servicii. Aceasta face obiectul unor programe specifice de dezvoltare a capacităţilor care vor 
acorda asistenţă autorităţilor publice locale şi furnizorilor de servicii în ameliorarea sistemului de livrare 
a serviciilor publice locale. Acesta este, de asemenea, un punct de pornire în vederea sporirii gradului 
de conştientizare al intereselor şi nevoilor specifice de gen. 
 
Deşi toate elementele menţionate mai sus sunt în vigoare, îmbunătăţirea serviciilor publice locale nu 
poate fi realizată dacă cetăţenii, care sunt clienţi ai serviciilor, nu vor răspunde în mod pozitiv la 
modificările planificate. Din acest motiv, Domeniul de Intervenţie 1 LPS planifică să sprijine 
implementarea unor grupuri specifice de activităţi privind mobilizarea comunităţii şi implicarea 
cetăţenilor în contextul îmbunătăţirii serviciilor publice locale. Factorul cheie de succes este ca fiecare 
comunitate parteneră să dezvolte un nivel înalt de responsabilitate şi participaţie pentru această 
intervenţie, şi ca cetăţenii să fie implicaţi de la un stadiu foarte incipient al procesului. Societatea 
locală ar trebui să fie implicată în planificarea modificărilor din sfera prestării serviciilor publice locale şi 
ar trebui să răspundă pozitiv la acestea sub forma disponibilităţii de a plăti pentru serviciile 
îmbunătăţite. 
 
Alte forme prin care se manifestă atitudinea pozitivă a cetățenilor locali față de serviciile îmbunătăţite 
sunt: un nivel ridicat de participaţie în crearea unor servicii noi sau îmbunătăţite, comportament 
constructiv faţă de bunuri (cum ar fi, de exemplu, reducerea poluării sau un nivel mai mic de 
manipulare a contoarelor de apă sau consumul eficient de energie). În vederea satisfacerii pe deplin a 
necesităţilor cetăţenilor şi pentru a evita marginalizarea, este esenţial să se asigure o includere 
sistematică a unui ansamblu de cetăţeni care reprezintă interesele diverse ale comunităţilor. În scopul 
de a asigura un caracter sensibil la dimensiunea de gen a procesului de planificare este esenţial să se 
acorde o atenţie egală atât bărbaţilor, cât şi femeilor, de la o etapă timpurie. 
 
Descrierile detaliate ale activităţilor desfăşurate în fiecare din cele cinci proiecte-pilot sunt specificate 
în următoarele tabele 2.1. - 2.5. Planul actual acordă o atenţie deosebită măsurilor de dezvoltare a 
capacităţilor legate de subiectele transversale din domeniul cooperării intercomunitare, 
achiziţiilor publice şi managementului proprietăţii publice, ale căror detalii pot fi găsite în tabelul 
2.6. 
 
Deşi Domeniul de Intervenţie 1 LPS se va concentra pe continuarea activităţilor sale în comunităţile 
selectate şi raioanele pilot, acesta va lua în considerație și oportunităţi de extindere a acestei 
experienţe. Astfel, experienţa proiectelor pilot în domeniul cooperării intercomunitare va fi unul 
dintre subiectele studiilor specifice de caz ce urmează a fi elaborate. În cadrul activităţilor de achiziţii 
publice se preconizează acordarea asistenţei tehnice în furnizarea de asistenţă tehnică şi servicii de 
asistenţă/sprijin reciproc în caz de urgenţă în cadrul tuturor proceselor de achiziţii publice privind 
investiţiile planificate şi susţinute de către MSPL de-a lungul anului 2013.  
 
Domeniul de Intervenţie 1 LPS va oferi consultări de specialitate cu privire la Managementul 
Proprietăţii Publice, în special privind cartografierea şi înregistrarea proprietăţii, pe parcursul anului 
2013. În plus, se preconizează elaborarea un ghid practic şi documentelor de bază în primul şi în al 
doilea trimestru al anului 2013. Ghidul şi documentele de bază vor fi prezentate în cadrul atelierelor de 
lucru organizate în toate cele şapte raioane-pilot în trimestrul al treilea şi al patrulea. 
 
Conform p.3.1.b) din Regulamentul cu privire la mecanismele de cooperare între MLPS, MDRC şi 
ADR-uri, Planul de Activitate al Domeniului de Intervenţie 1 LPS a fost coordonat şi sincronizat cu 
planurilor de activitate pentru anul 2013 ale ADR-urilor.  
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Rezultatul DI1 (2104): Autorităţile Publice Locale cooperează şi gestionează eficient 
optimizările aduse serviciilor publice locale în oraşele şi satele selectate. 

Responsabilii în cadrul DI1:  
- Consultant în materie de politici generale şi Consultant Superior DI1: Marian Szymanowicz (// din 
15.02.2013) 
- Coordonare operaţională şi Domeniile specifice ale CIC: Natalia Iachimov 
- GOPA-1 Liderul Echipei de Consultanţă: Gabriele Janikowski 
- Grupurile de Coordonare GIZ ADR  

T = trimestru  
 
 
2.1 Proiectul-Pilot: Îmbunătăţirea AAC în raionul Cahul 

Nr. Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Participanţii-
cheie 

1 Planificarea şi programarea locală integrată  

1.1 Facilitarea procesului de 
armonizare a planurilor locale şi 
a programelor APL 1 cu 
Capitolul actualizat privind AAC 
al SDSE a raionului Cahul 

Şase reuniuni organizate cu 
APL 1 privind armonizarea 
planurilor şi programelor lor 

cu capitolul actualizat privind 
AAC al SDSE a raionului 

Cahul   

R  R  R R  R  R   APL1 

R = 
reuniune 

   

1.2 Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate privind asigurarea 
comună a AAC în raionul Cahul 
 

Este elaborat SF privind 
asigurarea comună a 

Aprovizionării cu Apă şi 
Canalizare în Cahul 

 

AL AL   AL   APL2; APL1 

AL =  
Atelier de 
lucru 

   

2 Îmbunătăţirea cooperării privind AAC 

2.1 Oferirea de suport tehnic pentru 
a consolida asigurarea cu 
servicii de Apă şi Canalizare în 
raionul Cahul 

Este selectată forma 
instituţională pentru a 

consolida AAC în raionul 
Cahul, este oferit suportul 

tehnic pentru implementarea 
formei selectate 

AL    APL1, APL2 

    

3 Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de prestare a serviciilor 

3.1 Monitorizarea procesului de 
renovare a oficiului Apă Canal 
Cahul, achiziţionarea 
echipamentului special 

Este renovat oficiul Apă 
Canal Cahul 

Este elaborat primul raport 
final 

Oficiul reabilitat al Apa Canal 
Final report elaborated 

    Apă Canal Cahul; ADR 
Sud 

    

3.2 Monitorizarea lucrărilor de 
construcţie a infrastructurii de 
canalizare în APL Roşu şi a 
infrastructurii de aprovizionare 
cu apă în oraşul Cahul. 

Au fost efectuate vizite de 
monitorizare şi organizate 
întruniri privind construcţia 

infrastructurii de AAC; 
structurile au fost înregistrate 

şi transmise APL Roşu  

    APL1 Roşu, Apă Canal 
Cahul, ADR Sud 

    

4 Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS  

4.1 Evaluarea necesităţilor de 
dezvoltare a capacităţilor (DC) a 
APL şi a Prestatorilor de Servicii 
ADC = activitatea de dezvoltare 
a capacităţilor  

Evaluarea a fost efectuată; a 
fost elaborat programul de 

DC 
 

ADC ADC   APL1, PS 

     

4.2 Implementarea programului de 
dezvoltare a capacităţilor  
 

Au fost organizate ateliere de 
lucru pentru APL şi PS 

(prestatorul de servicii) privind 
relaţiile juridice, tehnice, 

manageriale şi cele cu clienţii  

  AL    AL AL    AL APL1, PS 

    

5 Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor  
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5.1 Implementarea programului de 
mobilizare a comunităţii (MC) şi 
de implicare a cetăţenilor  
PMC = programul de mobilizare 
a comunităţii 

Este elaborat planul MC; sunt 
implementate măsurile de 
sensibilizare a cetăţenilor 

PMC    Cetăţenii APL Roşu şi 
APL Cahul   
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2.2 Proiectul-pilot: Îmbunătăţirea AAC în Clusterul Prut al Raionului Râşcani 

 

Nr. Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Beneficiarii-
direcţi 

1 Planificarea şi programarea locală integrată 

1.1 Facilitarea procesului de 
armonizare a planurilor locale şi 
a programelor APL I cu capitolul 
actualizat privind AAC al SDSE 
(Strategia de Dezvoltare Socio-
Economică) a raionului Râşcani 

Au fost organizate şase 
reuniuni cu APL, I privind 
armonizarea planurilor şi 
programelor acestora cu 

capitolul actualizat privind 
AAC al SDSE a raionului 

Râşcani 

R  R  R R  R  R   APL 1 din raionul 
Râşcani  

     

1.2 Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate (SF) privind 
asigurarea comună a serviciilor 
de AAC în Clusterul Prut al 
raionului Râşcani 

SF este elaborat 
 

AL AL   APL 1 din Clusterul 
Prut, Apa Canal 

Costesti     

2 Îmbunătăţirea cooperării în cadrul asigurării serviciilor de AAC 

2.1 Oferirea de suport în stabilirea 
cadrului legal şi instituţional 
pentru asigurarea comună a 
serviciilor de apă şi canalizare în 
Clusterul Prut, din raionul 
Râşcani  

Cadrul legal şi instituţional 
este stabilit  

 

 AL  AL AL AL  AL APL 1 din Clusterul 
Prut, Apă Canal 

Costeşti  
 

    

2.2 Organizarea Vizitei de Studiu 
privind CIM pentru AAC 

Este acumulată experienţă în 
domeniul AAC CIM 

 

    Reprezentanţii 
selectaţi ai APL 1 din 
Clusterul Prut, Apă 

Canal Costeşti, ADR 
Nord  

    

3 Măsurile investiţionale privind îmbunătăţirea infrastructurii de prestare a serviciilor 

3.1 Monitorizarea procesului de 
reparaţie a oficiului Apă Canal 
Costeşti şi de achiziţionare a 
echipamentului special 

Oficiul este reparat, 
echipamentul este livrat 

 

    APL1 şi APL2,  
ADR Nord  

 
    

3.2 Monitorizarea lucrărilor de 
construcţie a infrastructurii de 
canalizare în APL Costeşti, satul 
Duruitoarea Veche 

Reţeaua de canalizare este 
construită  

 

    APL1 şi APL2,  
ADR Nord 

     

4 Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS 

4.1 Evaluarea necesităţilor de 
dezvoltare a capacităţilor a APL 
şi a Prestatorilor de Servicii 

Evaluarea capacităţilor de 
dezvoltare este efectuată 

ADC ADC    

     

4.2 Implementarea programului de 
dezvoltare a capacităţilor  

A fost oferit suportul privind 
dezvoltarea capacităţilor 

  AL AL APL 1 din Clusterul 
Prut, Apă Canal 

Costeşti   
 

    

5 Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor 

5.1 Implementarea programului de 
mobilizare a comunităţii şi de 
implicare a cetăţenilor  

A fost implementat programul 
de mobilizare a comunităţii şi 

de implicare a cetăţenilor 

PMC     
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2.3 Proiectul-pilot: Îmbunătăţirea serviciilor de AAC în Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti   
Nr. Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Participanţii-cheie  

1 Planificarea şi programarea locală integrată 

1.1 Oferirea de suport raioanelor 
Şoldăneşti Rezina şi Floreşti în 
actualizarea capitolelor privind 
AAC ale SDSE. 

Au fost adoptate trei 
capitole actualizate ale 
SDSE ale raioanelor 
Şoldăneşti, Rezina şi 

Floreşti 
 

AL     AL AL     AL AL     AL  Grupurile de Lucru locale 
pentru DSE: APL 1 ale 
Raioanelor Şo/Rz/Fl 

 
    

1.2 Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate privind depozitul 
sanitar regional pentru MIDS în 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi 
Floreşti 

SF este elaborat  AL AL     AL   APL 1 din raioanele 
Şo/Rz/Fl 

     

2 Îmbunătăţirea cooperării 

2.1 Studierea formelor legale 
/instituţionale, în baza abordării 
CIC şi a condiţiilor financiare 
/tehnice pentru MIDS în 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi 
Floreşti 

S-a convenit asupra formei 
legale şi instituţionale, 

precum şi asupra 
condiţiilor financiare şi 
tehnice pentru MIDS 

AL     AL     AL   APL 1 din raioanele 
Şo/Rz/Fl 

     

2.2 Oferirea de asistenţă raioanelor 
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti în 
adoptarea formei legale şi 
instituţionale a MIDS 
(Managementului Integrat al 
Deşeurilor Solide), precum şi a 
condiţiilor financiare 

A fost elaborat un set de 
documente juridice şi 

instituţionale privind MIDS 
 
 

    AL           AL APL 1 din raioanele 
Şo/Rz/Fl 

     

3 Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de prestare a serviciilor 

3.1. Monitorizarea lucrărilor de 
construcţie a infrastructurii de 
MIDS, achiziţionarea 
echipamentului specializat 
pentru raioanele Şoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti 

S-au construit 474 
platforme, 2 centre de 

reciclare, 1 depozit sanitar, 
2 staţii de transfer; a fost 

livrat echipamentul 
specializat 

    APL 1 din raioanele 
Şo/Rz/Fl şi companiile de 

construcţie 
 

    

3.2. Monitorizarea procesului de 
reparaţie a oficiului Regia Apă 
Şoldăneşti, achiziţionarea 
echipamentului specializat 

Oficiul a fost renovat, 
echipamentul specializat a 
fost pus la dispoziţia PS 

     

     

4 Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS 

4.1. Programul de dezvoltare a 
capacităţilor pentru APL 

Programul de dezvoltare a 
capacităţilor a fost 

prezentat 

ADC ADC AL     AL AL     AL APL 1 din raioanele 
Şo/RZ/Fl 

    

4.2. Dezvoltarea capacităţilor şi 
asistenţa tehnică pentru 
Prestatorii de Servicii în 
domeniul MDS 

A fost asigurată 
dezvoltarea capacităţilor şi 

asistenţa tehnică 

ADC ADC AL     AL AL     AL Prestatorii de servicii din 
oraşele Rezina, 

Şoldăneşti, Floreşti şi 
Cotiujenii Mari  

    

5 Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor 

5.1. Implementarea programului de 
mobilizare a comunităţii şi de 
implicare a cetăţenilor  

A fost implementat 
programul de mobilizare a 
comunităţii şi de implicare 

a cetăţenilor  

PMC     
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2.4 Proiectul-pilot: EE Iluminarea stradală în raionul Soroca 
Nr. Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Participanţii-cheie 

1 Planificarea şi programarea locală integrată 

1.1 Elaborarea Planului de Afaceri pentru 
Întreprinderea Municipală în baza unui 
posibil scenariu de CIC 

PA a fost elaborat 
 

AL AL   Reprezentanţii APL 1  

    

1.2 Oferirea de suport tehnic Întreprinderii 
Municipale, în baza PA (Planului de 
Afaceri) 

ÎM este creată în 
baza scenariului de 

CIC 

    Reprezentanţii APL 1  

    

2 Îmbunătăţirea cooperării pentru prestarea serviciilor de AAC 

2.1 Facilitarea şi oferirea de suport pentru 
crearea structurii de CIC 

Structura de CIC 
este creată 

 

 AL AL AL Reprezentanţii APL1, 
APL2 şi ai ADR-urilor 

    

3 Investiţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii de prestare a serviciilor 

3.2 Monitorizarea lucrărilor de construcţie 
şi efectuarea unui test privind 
extinderea iluminării stradale în 
Tătărăuca Veche  

Au fost construite 
conductele de 

canalizare 
 

    Compania de construcţii, 
ADR Nord  

     

4 Dezvoltarea capacităţilor pentru APL şi PS 

4.1 Elaborarea şi desfăşurarea unui 
modul de instruire privind ”Iluminarea 
eficientă a spaţiului public” 

A fost elaborată 
evaluarea capacităţii 

de dezvoltare 
 

  AL  APL 1 

    

5 Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor 

5.1 Implementarea programului de 
mobilizare a comunităţii şi de implicare 
a cetăţenilor 

A fost implementat 
programul de 
mobilizare a 

comunităţii şi de 
implicare a 
cetăţenilor 

PMC    Cetăţenii APL1 
 

    

 



 

Planul Anual de Activitate 2013, GIZ MSPL 
 

9

2.5 Proiectul-pilot: EE a clădirilor publice în raionul Orhei – Spitalul Regional din Orhei 
Nr. Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Beneficiarii direcţi 

1 Planificarea şi programarea locală integrată 

1.1 Elaborarea planului privind 
managementul eficienţei energetice 

Planul privind 
managementul 

eficienţei energetice 
este elaborat şi utilizat 

de către personalul 
spitalului 

AL    Spitalul din Orhei, APL, 
alte spitale 

    

2 Îmbunătăţirea cooperării 

2.1 Instruirea Comitetului Director privind 
activităţile de implementare a 
proiectului 

Facilitarea reuniunilor 
comitetului director în 
cadrul proiectului-pilot 

AL AL AL AL Spitalul din Orhei, APL, 
ADR Centru, Ministerul 

Sănătăţii     

3 Măsurile de îmbunătăţire a infrastructurii de prestare a serviciilor 
 

3.1 Implementarea proiectelor 
investiţionale în Spitalul din Orhei 

Proiectele 
investiţionale au fost 

implementate 

     

    

3.2 Replicarea experienţei EE a 
Proiectului-pilot din Spitalul din Orhei 
în alte spitale raioanale 

Proiectele privind EE 
au fost replicate în 
spitalele raionale 

selectate 

     

     

4 Dezvoltarea capacităţilor 

4.1 Atelier de lucru /masă rotundă 
”Eficienţa energetică în spitale – 
schimb de experienţă” – Prezentarea, 
în cadrul unui eveniment public, a  
Sistemului Inteligent de Monitorizare a 
Consumului de Energie şi a 
rezultatelor obţinute 

Un atelier de lucru 
/masă rotundă 

 

 AL   Personalul spitalului, alte 
spitale, APL 
 

    

4.3 Elaborarea unei directive privind 
”Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
spitale” 

Directiva a fost 
elaborată 

 

  AL  Personalul spitalului, alte 
spitale, APL 
 

    

4.4 Elaborarea unui set de materiale 
pentru campaniile de informare şi 
sensibilizare 

Materialele 
informaţionale au fost 

publicate 
 

     

     

5 Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor 

5.1 Organizarea activităţilor informaţionale 
şi educaţionale pentru utilizatorii finali 

Personalul spitalului, 
pacienţii şi alte părţi 

interesate au fost 
informate 

 AL AL AL Personalul spitalului, 
pacienţii, alte spitale, 
instituţiile publice 
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2.6 Domenii interdisciplinare ale Managementului Proprietăţii Publice, Achiziţiilor Publice şi a 
Cooperării Intercomunitare pentru prestarea Serviciilor Publice Locale 

Nr Activitate Rezultat 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Beneficiarii 
direcţi 

1 Managementul Proprietăţii Publice 

1.1. Suport tehnic acordat comunităţilor-
pilot în înregistrarea infrastructurii 
publice 

Timp de 6 zile a fost 
acordat suport tehnic de 
către Experţii pe termen 

scurt (ETS) 

     

     

1.2. Elaborarea unor materiale-şablon 
pentru serviciile publice în domeniul 
AAC 

A fost elaborat un set de 
documente-şablon 

     

     

1.3 Elaborarea unui ghid privind 
înregistrarea infrastructurii publice  

Ghidul a fost elaborat 
 

     

    

1.4 Ateliere de lucru privind înregistrarea 
şi managementul serviciilor publice 
în toate raioanele-pilot 

Au fost organizate 5 
ateliere de lucru 

  5 AL  APL1, APL2, ADR Nord, 
Centru şi Sud 

    

2 Achiziţiile publice 

2.1. Acordarea de suport tehnic 
partenerilor locali cu privire la 
procedurile de achiziţii publice 

      

     

3 Cooperarea intercomunitară 

3.1. Organizarea, în raioanele-pilot, a 
atelierelor de lucru privind formele şi 
funcţiile CIC pentru prestarea 
serviciilor 

Au fost organizate 5 
ateliere de lucru 

 

 AL..AL...
AL 

  APL1, Administraţia 
raională din Râşcani, 
Şoldăneşti, Rezina, 

Floreşti, Soroca, ADR 
Nord, Centru şi Sud 

    

3.2. Co-organizarea Conferinţei Naţionale 
(CN) privind CIC 

A fost co-organizată 1 
conferinţă 

  CN  APL din cadrul 
proiectelor-pilot, 

 3 ADR-uri, MDRC    

3.3. Elaborarea studiilor de caz privind  
aplicarea CIC în AAC şi MDS 

Au fost elaborate 2 
studii de caz 
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3. Planul de Activitate 2013 – Domeniul de Intervenţie 2: Planificarea şi Programarea 
Regională 

Domeniul de intervenţie „Planificarea și Programarea Regională” a fost iniţiat în primul trimestru al lui 
2012, însă a fost substanţial extins datorită integrării Consorțiului GOPA în august 2012. 
 
Domeniul de Intervenţie 2 al proiectului MSPL este cofinanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare 
şi Cooperare Internaţională Sida. Obiectivul general în acest domeniu este ca Autorităţile Publice 
Locale şi ADR-urile să planifice eficient investiţiile strategice, în special, în trei sectoare 
prioritare:  
 

� Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC); 
� Managementul deșeurilor solide (MDS); 
� Eficiența energetică a clădirilor publice (EE). 

 
Pentru a atinge acest obiectiv, Proiectul MSPL urmăreşte să obţină până la sfârşitul anului 2014 
următoarele rezultate: 

� ADR-urile sunt capabile să faciliteze procesele de planificare regională pe diferite domenii 
sectoriale. 

� ADR-urile au capacitățile și competențele necesare pentru a acorda suport real APL-urilor în 
procesul de pregătire a proiectelor investiționale. 

� APL-urile participă și contribuie activ la procesul de elaborare a conceptelor de proiecte 
� MDRC și ADR-urile au cunoștințele și capacitățile necesare pentru a monitoriza și evalua 

impactul intervențiilor în regiunile respective prin prisma monitorizării bazate pe rezultate. 
� Instituțiile ce țin de domeniul Dezvoltării Regionale, în special CRD-urile, înțeleg și pot mult 

mai bine comunica în teritoriu schimbările intervenite și anticipate în urma activităților 
desfășurate, în special al proiectelor implementate sau care vor fi implementate. 

� Documentele ce țin de planificarea regională și locală includ și tratează adecvat domeniul sau 
subiectul Egalității de gen. 

 
În scopul de a atinge obiectivul general și rezultatele scontate, enumerate mai sus, în Planul de 
activitate al Proiectului GIZ Moldova ”Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Moldova” pentru anul 
2013 sunt prevăzute următoarele domenii de intervenţie: 
 

� Domeniul de activitate 1. Planificarea Regională - aspecte sectoriale 
� Domeniul de activitate 1A. Planificarea Regională - aspecte transversale 
� Domeniul de activitate 2A. Elaborarea conceptelor de proiecte 
� Domeniul de activitate 2B. Pregătirea proiectelor investiționale (Suportul financiar al 

Guvernului German pentru Dezvoltare Regională) 
� Domeniul de activitate 3. Dezvoltarea capacităților 
� Domeniul de activitate 4. Cooperarea transfrontalieră și suport pentru Academia de 

Administrare Publică. 
 
Domeniul de activitate 1. Planificarea Regională - aspecte sectoriale 
 
Din octombrie 2012, MSPL sprijină cele trei ADR-uri la organizarea grupurilor de lucru sectoriale în 
AAC, MDS și EE. Această activitate va fi continuată şi consolidată în 2013.  
 
Elementul-cheie îl reprezintă participarea pro-activă a reprezentanţilor şi experţilor din SPL, în 
coordonare cu ADR-urile şi sectoarele respective. MSPL va continua să ofere sprijin logistic, 
organizaţional şi tehnic pentru sesiunile grupurilor de lucru sectoriale. 
 
Funcţionarea acestor grupuri de lucru este crucială pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor 
Domeniului de intervenţie 2 II. 
 
Principalele avantaje și beneficii ale acestei metode pentru toată populația din regiunea respectivă 
constau în: 
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� Transparența decizională, în special în stabilirea priorităților vizavi de necesitățile 
investiționale. 

� Comunicarea eficientă către toți actorii interesați și implicați în Dezvoltarea Regională a 
conceptelor și a proceselor de planificare regională sectorială, precum și a avantajelor unei 
astfel de planificări. 

� Consolidarea simțului de responsabilitate și proprietate asupra deciziilor adoptate și, 
respectiv, asupra rezultatelor activităților ulterioare (elaborarea și implementarea proiectelor 
investiționale). 

 
Experţii naţionali şi internaţionali vor oferi suport tuturor sesiunilor grupurilor de lucru sectoriale. Ca 
urmare a acestor activități, vor fi elaborate 9 proiecte (draft-uri) de planuri regionale sectoriale (câte 3 
în fiecare Regiune de Dezvoltare în AAC, MDS și EE). Toate planurile sectoriale vor fi coordonate cu 
instituţiile regionale şi Ministerele sectoriale. 

Domeniul de activitate 1A. Planificarea Regională  - aspecte transversale 

 
Pe lângă elaborarea planurilor regionale sectoriale, este nevoie de a oferi suport conceptual 
instituţiilor de dezvoltare regională şi APL-urilor, pentru a consolida o înţelegere coerentă şi realistă 
asupra potenţialelor şi provocărilor regiunilor. ADR-urile constituie principalii catalizatori pentru 
managementul procesului spre dezvoltarea socio-economică a regiunilor, în timp ce CRD-urile au 
mandatul de a sprijini şi promova aceasta, reprezentând atât nivelul APL, cât şi al societăţii civile şi 
sectorului privat. Este esenţial ca APL-urile să fie participanţi activi şi să dezvolte o înţelegere 
exhaustivă şi o responsabilitate deplină asupra dezvoltării locale.  
 
Astfel, activitățile din acest domeniu presupun: 

� Reflectarea asupra rolului şi mandatului ADR-urilor, inclusiv asupra unei viziuni pe termen 
mediu până în anul 2014. 

� Discutarea și elaborarea unor recomandări ce țin de includerea planurilor regionale sectoriale 
în Planurile Operaționale Regionale și îmbunătățirea acestora. 

� Elaborarea unor metodologii cu privire la elaborarea planurilor regionale sectoriale, precum și 
cu privire la dezvoltarea proiectelor fezabile și cu impact regional în toate trei sectoare 
acoperite de MSPL. 

 
Includerea sistemului de monitorizare bazat pe rezultate reprezintă un nou domeniu de activitate al 
MSPL în 2013.  

Domeniul de activitate 2A. Elaborarea conceptelor de proiecte 

În cadrul grupurilor de lucru sectoriale AAC, MDS şi EE, ideile de proiect vor fi dezvoltate cu 
participarea principalilor actori din APL, instituţiilor regionale, ministerelor sectoriale, consultanţilor 
MSPL şi experţilor tehnici. Astfel, sunt prevăzute patru etape: 

� Conceptualizarea 
� Schiţarea designului 
� Elaborarea proiectelor 
� Finalizarea proiectelor 

Ultimele două etape vor fi gestionate de către experţii sectoriali, apoi raportate în grupurile de lucru 
pentru a garanta un flux coerent de informare şi implicare continuă a tuturor actorilor.  

Domeniul de activitate 2B. Finalizarea proiectelor investiționale (Suportul financiar al Guvernului 
German pentru Dezvoltare Regională)  

Activitățile, inițiate în noiembrie-decembrie 2012, vor fi continuate cu finalizarea documentației tehnice 
necesare pentru un șir de proiecte în sectoarele prioritare: AAC, MDS și EE. Proiectele care sunt 
dezvoltate au fost agreate cu partenerul principal, MDRC, precum și cu ministerele sectoriale. Odată 
ce documentația tehnică va fi examinată și aprobată de către Departamentul Construcții și 
Consultanță de la Eschborn, Germania, vor demara activitățile ce țin de pregătirea caietelor de sarcini 
necesare pentru organizarea și desfășurarea tenderelor. 
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Domeniul de activitate 3. Dezvoltarea capacităților 

Durabilitatea, eficienţa și eficacitatea procesului de dezvoltare regională poate fi asigurat doar prin 
dezvoltarea capacităților tuturor actorilor interesați în gestionarea adecvată a acestui proces. Astfel, în 
Planul de activitate GIZ pentru 2013 sunt incluse mai multe activități care vizează acest aspect foarte 
important. Printre acestea vom evidenția, în primul rând, analiza capacităților actuale ale ADR-urilor în 
domeniul planificării şi programării regionale și elaborarea proiectelor (activitatea 3.1), activitate ce 
reprezintă o continuare a primei faze de analiză a capacităţilor şi a necesităților în instruire, efectuată 
la finele anului 2012. Activitățile 3.2 - 3.5 au ca scop sporirea capacităților specialiștilor de la ADR de a 
facilita procesul de planificare şi programare regională, bazat pe metoda participativă și pe cooperarea 
intercomunitară, precum și procesul de elaborare a proiectelor fezabile cu impact regional. 

Un capitol aparte îl constituie dezvoltarea capacităților în domeniul promovării și a managementului 
procesului de dezvoltare regională ale membrilor CRD. Activitatea 3.6 presupune identificarea unor 
modalități adecvate de dezvoltare a acestor capacități. 

Ca rezultat al activităților 3.7 și 3.8 MDRC și ADR-urile vor obține suport în îmbunătățirea sistemului 
de monitorizare și evaluare, în special la capitolul implementarea proiectelor investiționale și impactul 
acestora. Activităţile susmenţionate de asemenea vor spori abilitățile de comunicare eficientă între 
aceste instituții. 

Domeniul de activitate 4. Cooperarea transfrontalieră și suport pentru Academia de Administrare 
Publică  

Ca urmare a consultărilor avute de către serviciile Comisiei Europene cu părțile interesate ale 
programelor de cooperare transfrontalieră în vederea îmbunătățirii cadrului de reglementare, mulți 
dintre ei au subliniat faptul că următoarele programe CTF (cooperare transfrontalieră) ar trebui să 
urmeze principiile gestionării comune. Principiul gestionării comune este aplicat cu succes în cadrul 
cooperării teritoriale europene (ETC) și componenta de cooperare transfrontalieră a instrumentului de 
asistență pentru preaderare (IPA CTF) și prevede împărțirea responsabilităților între toate țările 
participante: statul-membru și țările partenere. În scopul de a se asigura această diviziune a 
responsabilităților, poate fi pus în aplicare în mod eficient, rolul tuturor țărilor participante - inclusiv 
țările partenere - cum ar fi sistemul de management, sistemul de control, audit, rambursarea 
cheltuielilor nejustificative care trebuie să fie definite în mod clar și trebuie să fie corect înțelese de 
către toate părțile. In acest sens, GIZ, pe parcursul anului 2013 va asista partenerii naționali privind 
programarea viitoarelor programe de cooperare transfrontalieră IEV CTF 2014-2020, iar actorii 
regionali și locali vor beneficia de o serie de consultări tehnice privind principiile viitoarelor programe. 
La nivel regional, în cadrul acestor activități vor fi implicați câte doi specialişti din cadrul fiecărui ADR 
în vederea dezvoltării capacităților. 
 
Majoritatea proiectelor selectate în cadrul programelor IEVP CTF eligibile pentru Republica Moldova 
se află în faza de contractare sau au început procesul de implementare. Având în vedere 
complexitatea acestor proiecte pentru instituțiile din Republica Moldova, este absolut necesar de a 
contribui la consolidarea capacităților privind implementarea lor. În acest context sunt planificate 
instruiri privind aplicarea dispozițiilor PRAG pentru toți beneficiarii ce implementează proiecte de 
cooperare transfrontalieră, atelier de lucru privind implementarea proiectelor la scară mare (LSP – 
Large Scale Projects), oferirea consultărilor privind procedurile de implementare și dezvoltare a 
proiectelor. 
 
Pe parcursul anului 2012, Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) a oferit asistență 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi Academiei de Administrare Publică pe 
lângă Preşedintele Republicii Moldova (AAP) pentru a ajusta și elabora materialele pentru cursul de 
formare "Planificare şi programare la nivel local şi regional", ce constă din două module: Management 
şi planificare strategică integrată și Managementul în elaborarea programelor / proiectelor. Ambele 
module cuprind câte 5 zile (40 de ore), iar între ele există o pauza de trei săptămâni, timp în care 
participanții sunt rugați să efectueze "tema pentru acasă", care include exerciţii teoretice şi practice, 
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precum şi sarcina de a identifica şi de a aduce la al doilea modul o idee sau o cerere de proiect care 
este o parte derivată dintr-o strategie locală sau regională. 
 
Începând cu anul 2013, MLPS planifică să sprijine AAP şi MRDC la organizarea a trei astfel de instruiri 
pentru APL-uri şi ajustarea materialelor AAP pentru cursul „Dezvoltare regională”. 
 
 

Rezultatul DI2 (către sfârșitul anului 2014): Autorităţile Publice Locale şi Regionale planifică 
eficient investiţiile strategice în cele trei sectoare prioritare. 

Responsabilii în cadrul DI2: 
- Consultant în materie de politici generale şi Consultant Superior DI2: Alexandr Muravschi 
- Consultant în domeniul PPR şi persoană de contact pentru Grupul de coordonare GIZ PPR: Ştefan 
Todiraşcu 
- Consultant în domeniul CTF şi al dezvoltării capacităţii prin AAP: Violeta Bulat 
- GOPA-2 Liderul Echipei de Consultanţă: Colm McClements 
- Grupurile de coordonare GIZ PPR în cadrul ADR-urilor Centru, Nord şi Sud 

 

 

În cadrul etapei incipiente a Domeniului de Intervenţie 2, GIZ a revizuit şi actualizat modelul 
rezultatelor, precum şi sistemul de M&E pentru proiect (a se vedea tabelul activităţilor de mai jos, ce 
prezintă o listă a tuturor rezultatelor ce se preconizează să fie atinse, în cadrul Domeniului de 
Intervenţie 2, până la sfârşitul anului 2014). Prin urmare, planul de activitate 2013 este corelat cu 
rezultatele preconizate, în scopul unei monitorizări optime a progresului. 

 

Nr. Activitate /Rezultate 
 

Contribuţia 
la rezultatul 

X 
1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 Comentarii 

 

Rezultatele Domeniului de Intervenţie 2 (care urmează a fi atinse către sfârşitul anului 2014): 
A  =  ADR-urile pot facilita planificarea regională integrată, 
B  = Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt în stare să susţine eficient Autorităţile Publice Locale în 
procesul de pregătire a proiectului, 
C  =  Conceptele unor proiecte investiţionale viabile sunt bazate pe planificarea şi programarea 
integrată şi participativă, 
D  =  Contribuţia APL-urilor la procesul de pregătire a proiectului este semnificativă, 
E  =  Capacităţile Cancelariei de Stat, ale MDRC şi ale ADR-urilor de a implementa fondurile IEVP,  
de a programa şi de a postula pentru IEV au sporit, 
F  =  Academia de Administrare Publică asigură instruirea eficientă a părţilor interesate în domeniul 
planificării şi programării regionale, precum şi pregătirea proiectelor, 
G =  MDRC şi ADR-urile monitorizează eficient intervenţiile lor, în strânsă corelare cu rezultatele 
scontate, 
H =  Instituţiile de Dezvoltare Regională au posibilitatea de a comunica eficient schimbările obţinute 
în cadrul activităţilor lor, 
I   =  Documentele de planificare regională relevante sunt sensibile la dimensiunea de gen. 

1 DOMENIUL DE ACTIVITATE 1: PLANIFICAREA REGIONALĂ - aspecte sectoriale  

1.1 Este elaborat proiectul Planului Sectorial 
Regional, sunt identificate şi mobilizate 
grupurile de lucru  
 

A, C, I AL AL   3 proiecte de planuri 
regionale privind EE 
(sfârşitul 05/2013); 
3 proiecte de planuri 
regionale privind AAC 
(sfârşitul 06/2013); 3 
proiecte de planuri 
regionale privind MDS 
(06-07 2013)  

    

1.2 Toate cele 9 PSR-uri (Planuri Sectoriale 
Regionale) sunt adoptate de către CRD-
uri şi acceptate de către ministerele 
relevante 

A, C, I   EE, MDS AAC  

  

1.3 Activitatea experţilor (AT) – analiza 
situaţiei, elaborarea scenariului, opţiuni, 
opţiunea agreată, planul de acţiuni, 
conceptele unor posibile proiecte 

A      
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1.4  
Ateliere de lucru regionale facilitate: 
elaborarea unui plan – analiza situaţiei, 
elaborarea scenariului, opţiuni, opţiunea 
agreată, planul de acţiuni, conceptele 
unor posibile proiecte 

A, C, I      

  

1.5 Consultarea publicului asupra planului în 
curs de apariţie 

A      

  

1.6 Consultarea finală cu ministerele de 
resort 

A, I      

 

1.7 Pregătirea raportului privind lecţiile 
învăţate, discuţiile în cadrul forumurilor 
corespunzătoare  
 

A, I      

 

1 DOMENIUL DE ACTIVITATE 1AB: PLANIFICAREA REGIONALĂ – Aspecte transversale  

1.8 Documentul de evaluare a ”viziunii” 
pentru ADR-uri pe termen mediu (post-
2014) şi continuare, a se discuta în cadrul 
forumurilor corespunzătoare 

A      

  

1.9 Document de lucru şi (ulterior) 
recomandări privind modul în care PSR-
urile vor fi integrate în cadrul POR-ului 
optimizat sau a oricărui alt sistem de DR 
de anvergură. Discuţii. 

A      

  

1.10 Instrumente de Dezvoltare Regională: 
Metodologia de Elaborare a Proiectului 
(oferirea de şabloane privind 
intrumentele-cheie, cum ar fi de exemplu 
studiile de prefezabilitate, studiile de 
fezabilitate etc.) 

A, B, C      

 

1.11 Metodologia de Planificare Regională 
<sectorială> (oferirea de şabloane privind 
etapele-cheie ale planificării regionale 
<sectoriale>) 

A      

   

1.12 Propuneri privind conceptul de 
monitorizare bazată pe rezultate, 
sprijinirea evaluării ulterioare în baza 
indicatorilor de rezultate corespunzători, 
la nivel de strategie, plan şi proiect 

A, G      

   

2A DOMENIUL DE ACTIVITATE 2A: ELABORAREA CONCEPTELOR DE PROIECTE  

2.1 Ateliere în cadrul cărora participanţii vor 
planifica proiectele 

B, C, D       

    

2.2 AT oferită în paralel (de către experţii 
GOPA) 

A, B, C, D      

  

2.3 Etapa de formulare a conceptelor - 
posibil, formularea unor concepte de 
proiecte  

  EE EE, AAC, 
MDS 

EE, AAC, 
MDS 

 

   

2.4 Etapa de prezentare a schiţei – posibile 
concepte de proiecte  

   EE EE, AAC, 
MDS 

 

  

2.5 Suport direct pentru dezvoltarea 
capacităţilor  

A, B, C, D      

  

2.6 Pregătirea raportului privind dezvoltarea A, B, C, D      
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capacităţilor  

2.7 Pregătirea raportului privind blocajele 
/problemele legate de elaborarea 
proiectelor în cele trei sectoare 

A, B, C, D      

 

2B DOMENIUL DE ACTIVITATE 2B: PREGĂTIREA PROIECTELOR INVESTIȚIONALE (Suportul financiar al 
Guvernului German pentru dezvoltare regională) 

2.8 Pregătirea documentaţiei tehnice (AAC, 
MDS) 

Domeniul de 
Intervenţie 3 

    Proiecte ce valorează 
cel puţin 6 ml EUR vor fi 
pregătite către 1 aprilie 
2013 sau mai devreme  

    

2.9 Pregătirea documentelor de licitaţie (AAC, 
MDS) 

Domeniul de 
Intervenţie 3 

     

 

2.10 Elaborarea integrală a documentaţiei 
tehnice privind proiectul (EE) 

Domeniul de 
Intervenţie 3 

    Cel puţin 10 proiecte 
elaborate complet sunt 
pregătite pentru 
implementare (în valoare 
de minim 10 ml EUR) 

 

2.11 Elaborarea completă a documentelor de 
licitaţie (EE) 

Domeniul de 
Intervenţie 3 

    Alte proiecte în valoare 
de 3 ml EUR vor fi 
pregătite către începutul 
lunii iulie 2013 (pentru 
toate sectoarele) 

 

3 DOMENIUL DE ACTIVITATE 3 – DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR  

3.1 Evaluarea capacităţii ADR-urilor privind 
planificarea regională şi elaborarea 
proiectului – etapa a 2-a 

A, B, C, F, I      

 
  

3.2 Parcursul privind dezvoltarea 
capacităţilor, elaborat pentru /cu ADR-
urile, relevant pentru rezultatele 
proiectului după 2014 (planificarea 
regională şi elaborarea proiectului) 

A, B, C, F, I      

 

3.3 Parcursul privind dezvoltarea capacităţilor 
este în curs de implementare  

A, B, C, F, I      

   

3.4 Planificarea regională şi facilitarea 
acesteia  
ADR-uri/PPR/altele 

A, B, C, F, I      

  

3.5 ADR-uri/PPR/alte planificări de proiecte şi 
management strategic 

A, B, C, F, I      

   

3.6 Modalităţi de dezvoltarea a capacităţilor 
CRD-urilor 

     Vor fi identificate şi 
specificate ulterior în 
perioada 02-03/2013 

   

3.7 Suport acordat Ministerului şi ADR-urilor 
în domeniul M&E (Raport privind Sistemul 
de M&E, M&E ce manifestă relevanţă 
pentru lucrul asupra proiectului) 
 

G     Acordul final privind 
detaliile va fi specificat 
între parteneri şi GIZ     

3.8 Măsurile de Dezvoltare a Capacităţilor în 
domeniul competenţelor de comunicare 
internă şi externă ale ADR-urilor şi MDRC 

H      

    

4 DOMENIUL DE ACTIVITATE 4 – COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ȘI SUPORTUL PENTRU ACADEMIA DE 
ADMINISTRARE PUBLICĂ  

4.1 Suport oferit programului, postularea 
pentru fondurile IEV (Instrumentul 

E      
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European de Vecinătate) 

4.2 Suport acordat APL-urilor pentru 
implementarea fondurilor CTF IEVP 
(Instrumentul European de Vecinătate şi 
Parteneriat) 

E      

    

4.3 Suport acordat AAP în implementarea 
cursului PPR şi în actualizarea 
materialelor de instruire pentru cursurile 
de DR (dezvoltare regională) 

F      

    

 


