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Proiectul UE implementat în cooperare cu proiectul MSPL

implementat

în cooperare cu 

Proiectul UE "Construcția infrastructurii de 

Aprovizionare cu Apă și Canalizare, precum și 

de Eficiență Energetică în clădirile publice" –

Buget:

~ 43 milioane 

euro

Proiectul „Modernizarea serviciilor publice 

locale" mandatat de către: Ministerul Federal 

German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

(BMZ)

Buget BMZ:

~ 14 milioane 

euro



• Pînă la 200.000 de cetațeni din 22 

localități selectate din regiunile de 

dezvoltare Nord, Centru și Sud cu 

acces la servicii îmbunătățite de 

aprovizionare cu apă și canalizare

• 9 prestatori ai serviciilor de apă și

canalizare cu capacități consolidate

• Peste 300 km de rețele de apă și canalizare

renovate sau construite

• 7 stații de tratare a apei potabile și de

epurare a apelor uzate sunt renovate sau 

construite

Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare

Principalele rezultate așteptate

ale proiectelor din domeniul 



• Consumul de energie în clădirile

publice este redus

• Aproximativ 5000 de 

beneficiari (personal și elevi) din 8 

instituții de învățămînt din regiunile

de dezvoltare Nord, Centru sunt 

sigurați cu condiții optime de activitate

profesională și studiu

• 10 clădiri publice (cu o suprafață 

totală de peste 45.000 m2) sunt 

reabilitate

Eficiența Energetică în 

clădiri publice

Principalele rezultate așteptate

ale proiectelor din domeniul 



• Mandatat de către: Ministerul Federal German pentru 

Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) cu un volum de 

14 milioane Euro (inclusiv 6,7 mil. Euro pentru MSPL și 7,3

mil. Euro pentru Fondul German de Dezvoltare Regională)

Co-finanțare activă

• Uniunea Europeană (3,8 mil Euro)

• Guvernul Suediei (3,7 mil. Euro)

• Guvernul Elveției (3,1 mil. Euro); 

• Guvernul României (0,2 mil. Euro)

Sinergia proiectului UE cu MSPL și alți co-finanțatori 2016-2020
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MSPL: Modalități de implementare



1
Concepte

2
Proiectare

3 
Dezvoltare

4
Finalizare

Programe 

regional 

sectoriale

Propuneri &

Idei de 

proiect

Sectooare

Numărul de 

proiecte

Valoarea

indicativă a 

investițiilor 

(milioane 

EURO)

Eficiență Energetică în 

cladirile publice
12 19.0

Aprovizionarea cu apă și 

canalizare
11 32.1

Managementul

Deșeurilor solide
1 17.6

Drumuri regionale și 

locale
15 125.7

Total 4 sectoare 39 194.4

Planificarea și Programarea Regional Sectorială



Abordarea celor 5 piloni

Servicii 

publice 

locale 

eficiente

Sensibilizarea 

opiniei publice

Cetățenii contribuie 

în mod activ la 

îmbunătățire

Cooperarea 

intercomunitară/  

Cooperare eficientă 

între APL-uri

Programarea şi 

planificarea 

armonizată

este baza dezvoltării

Investiţii

Infrastructura 

pentru serviciile

publice este

operațională

Dezvoltarea 

capacităţilor/APL-

urile și furnizorii de 

servicii oferă servicii

de calitate 



Vă mulțumim 

pentru atenție
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