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Domeniul de Intervenție 1

Documente legislative și normative privind dezvoltarea regională

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la crearea agenției naționale 

responsabilă pentru coordonarea Fondului Național pentru Dezvoltare 

Regională și Fondului Național Ecologic a fost elaborat și prezentat pentru 

avizare la MADRM și Centrul pentru Implementarea Reformelor

• O audiere a Comisiei Parlamentare pentru administrație publică, dezvoltare 

regională și schimbări climatice (actualmente, Comisia Parlamentară pentru 

mediu și dezvoltare regională) cu privire la problemele în Dezvoltarea 

Regională precum și două vizite de monitorizare în Regiunile de Dezvoltare 

Nord și Centru au fost desfășurate
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Domeniul de Intervenție 1

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

Documente legislative și normative privind dezvoltarea regională

• Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la crearea agenției naționale 

responsabilă pentru coordonarea Fondului Național pentru Dezvoltare 

Regională și Fondului Național Ecologic este aprobată de Guvern 

• Instituirea agenției naționale responsabilă pentru administrarea Fondului 

Național pentru Dezvoltare Regională și Fondului Național Ecologic este 

inițiată

• 2 vizite de monitorizare în Regiunile de Dezvoltare Sud și Găgăuzia sunt 

desfășurate de Comisia Parlamentară pentru mediu și dezvoltare regională

• Analiza situației privind dezvoltarea urbană este efectuată și conceptul este 

elaborat

• Conceptul preliminar al noii paradigme pentru SNDR este elaborat 

• Acordarea de asistență tehnică către Departamentul de planificare spațială a 

MARDE (inclusiv se va efectua o vizită de studiu în România privind aspectele

legate de planificare spațială)
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Domeniul de Intervenție 1

MBR și asistența în comunicare privind  dezvoltarea regională 

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• 9 reprezentanți (5 bărbați și 4 femei) din cadrul MADRM și ADR-uri au 

participat într-o vizită de studiu și schimb de experiență în contextul practicilor 

și instrumentelor de monitorizare și evaluare la ADR Vest din Timișoara, 

România, care a avut loc în perioada  23-27 octombrie, 2018.

• A opta ediție a buletinului informativ privind dezvoltarea regională a fost 

elaborată, publicată și distribuită

• Capacitățile a șase specialiști pe comunicare (2 bărbați și 4 femei) din cadrul 

MADRM și ADR-uri au fost consolidate în domeniul tehnicilor de design, 

machetare și vizualizare a datelor și informației. 
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Domeniul de Intervenție 1

MBR și asistența în comunicare privind  dezvoltarea regională

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• Ghidul privind monitorizarea bazată pe rezultate și evaluare a SNDR și SDR 

este elaborat 

• Sistemul MBR revizuit este pilotat în continuare 

• Evaluarea intermediară a SNDR 2016-2020 este inițiată

• Strategia de Comunicare și Planul de Acțiuni pentru MADRM sunt ajustate 

• Brandbook-ul pentru MADRM este elaborat

• 1 buletin informativ pe marginea activităților MADRM este elaborat, publicat și 

distribuit 
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• Reforma administrației publice, care s-a soldat cu comasarea a trei ministere 

de resort și crearea unui nou Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului a avut implicații asupra suportului proiectului MSPL, structurii de 

coordonare și a dus la schimbări în Planul Operațional al proiectului MSPL.  

• Neclaritățile cu privire la reforma teritorial administrativă creează întârzieri în 

crearea/schimbările în cadrul legal și normativ pe segmentul dezvoltării 

regionale. 

• Din cauza complexității revizuirilor în sistemul MBR în domeniul DR și a 

faptului, că în rezultatul reformei administrației publice a fost dizolvată direcția 

din cadrul MADRM responsabilă pentru Monitorizare și Evaluare în 

dezvoltarea regională, a fost pus în pericol procesul de finalizare a revizuirii 

sistemului MBR în domeniul DR, atât la nivel strategic cât și la cel de proiecte.

• Extinderea mandatului MADRM (fostul MDRC) spre domeniile de agricultură 

și mediu, precum și deficitul de personal din cadrul MADRM  are implicații 

asupra suportului proiectului MSPL acordat în comunicare în domeniul 

dezvoltării regionale.

Domeniul de Intervenție 1

Provocări
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Domeniul de Intervenție 2

Îmbunătățirea capacităților ADR în domeniul planificării și programării 

regionale 

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Elaborarea Programelor Regional Sectoriale (PRS) pentru Regiunea de 

Dezvoltare Găgăuzia:

 În domeniile Aprovizionare cu Apă și Sanitație și Eficiența Energetică în 

clădirile publice – în cadrul Grupurilor de Lucru Regionale au fost 

prezentate și agreate analizele stării actuale în sectoare și metodologia și 

criteriile de identificare și prioritizare a propunerilor de proiect posibile;

 În domeniul Drumurilor Regionale și Locale – a fost luată decizia privind 

elaborarea PRS în cadrul ședinței comune organizate la MADRM în 

noiembrie 2017 cu participarea reprezentanților MEI și ADR Găgăuzia.
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Domeniul de Intervenție 2

Îmbunătățirea capacităților ADR în domeniul planificării și programării 

regionale

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Finalizarea Studiilor de Fezabilitate în MDS care au rezultat în urma PRS-

urilor:

 Studiile de Fezabilitate în MDS pentru Zonele 5 și 8 sunt finalizate și 

transmise beneficiarilor pentru avizare 

 Consultațiile publice privind rapoartele de Evaluare a Impactului asupra 

Mediului în zonele MDS 5 și 8 au fost desfășurate 



Page 10

Domeniul de Intervenție 2

Îmbunătățirea capacităților ADR în domeniul planificării și 

programării regionale

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• 3 Programe Regional Sectoriale pentru UTA Găgăuzia (AAC, EE și DRL), 

inclusiv lista eventualelor concepte de proiect sunt elaborate. 
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Domeniul de Intervenție 2

Coordonarea CRD-urilor a implementării SDR-urilor este îmbunătățită 

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Au fost organizate primele ședințe ale CRS-urilor în sectoarele AAC și MDS în 

trei regiuni de dezvoltare (Nord, Centru și Sud) cu suportul tehnic al experților 

MSPL

• A fost agreată și aplicată modalitatea de asistență acordată ADR-urilor în 

asigurarea serviciilor de secretariat pentru CRD-uri și CRS-uri 
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Domeniul de Intervenție 2

Coordonarea CRD-urilor a implementării SDR-urilor este îmbunătățită 

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• Studiile de referință pentru două sectoare (AAC și MDS) pentru 3 Regiuni de 

Dezvoltare (Nord, Centru și Sud), inclusiv colectarea datelor și recomandărilor 

pentru dezvoltare sunt discutate în cadrul CRS-urilor și prezentate la ședințele 

CRD 

• CRS-urile din sectoarele AAC și MDS elaborează și aprobă planurile lor de 

lucru cu sprijinul experților MSPL  

• Reprezentanții societății civile sunt antrenați în monitorizarea achizițiilor 

publice și implementarea a 18 proiecte în sectoarele AAC și EE 

• Transferul de bune practici pentru membrii CRD și CRS privind coordonarea 

în sectoarele AAC și MDS este asigurat prin organizarea de schimb de 

experiență dintre Regiunile de Dezvoltare din Moldova și cele din străinătate 
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Domeniul de Intervenție 2

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat 

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Memorandumurile de Înțelegere pentru 18 măsuri de investiție (10 în AAC și 8 

în EE în clădirile publice) au fost elaborate și coordonate 

• Modalitatea de implicare a societății în implementarea PSP-urilor a fost 

prezentată la ADR-uri (au fost elaborate trei planuri de lucru) 

• Planul de Dezvoltare a Capacităților pentru operatorul de servicii AAC din 

Cahul a fost elaborat și aprobat de Consiliul de Directori 
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Domeniul de Intervenție 2

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• Memorandumurile de Înțelegere pentru 18 proiecte în sectoarele AAC și EE 

sunt semnate

• Procedurile operaționale standard privind implementarea proiectelor de 

servicii publice (pe baza modalității de 5 piloni și abordării participative și celei 

de gen) sunt comunicate partenerilor 

• 16 Comitete Directoare Locale sunt create și convocate 

• Comitetele Locale de Cetățeni pentru 17 proiecte în sectoarele AAC și EE, cu 

reprezentare echitabilă a grupurilor sociale și de gen sunt stabilite și 

convocate  

• Metodologia pentru realizarea studiului privind satisfacția vizavi de serviciile 

acordate este elaborată 
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Domeniul de Intervenție 2

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• Necesitatea de acordare a suportului în actualizarea capitolelor de planificare 

și programare strategică locală în sectoarele AAC și EE în clădirile publice cu 

accent adecvat pe aspectele sociale și cele de gen este identificată 

• Acordul de cooperare intercomunitară în sectorul AAC din raionul Leova este 

semnat 

• Două contracte de delegare a serviciilor dintre localitățile Pelenei și 

Găvănoasa din raionul Cahul și operatorul de servicii Apă-Canal Cahul sunt 

semnate  

• Fortificarea capacităților operatorilor de servicii AAC din Cahul și Leova
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Domeniul de Intervenție 2

Provocări

• Lipsa motivației și respectiv nivelul scăzut de implicare a membrilor Consiliilor 

Regionale pentru Dezvoltare în procesele de dezvoltare regională încetinește 

efectul suportului acordat pentru fortificarea capacităților CRD-urilor 

• Experiență limitată a organizațiilor locale și a celor la nivelul comunităților în 

procesele de dezvoltare locală 

Deciziile care urmează a fi luate 

• Necesitățile de dezvoltare a capacităților ale organizațiilor la nivelul 

comunităților 

• Includerea în agenda Grupului de Lucru Național pe MDS a incertitudinilor în 

sectorul vizat față de SF elaborate  
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Domeniul de Intervenție 3

18 proiecte sunt implementate (faza de proiectare pentru proiectele de 

servicii publice finanțate de UE)

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

Au fost inițiate procedurile de achiziții publice pentru serviciile de proiectare 

tehnică:

• ADR Centru 7 proceduri (3 AAC, 4 EE)

• ADR Sud 5 proceduri (3 AAC, 2 EE)

• ADR Nord 5 proceduri (3 AAC, 2 EE)
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Domeniul de Intervenție 3

18 proiecte sunt implementate (faza de proiectare pentru proiectele de 

servicii publice finanțate de UE)

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

Privind serviciile de proiectare tehnică:

• 7 contracte de achiziții de lucrări de proiectare tehnică semnate de ADR 

Centru (3 AAC, 4 EE)

• 5 contracte de achiziții de lucrări de proiectare tehnică semnate de ADR Sud 

(3 AAC, 2 EE)

• 5 contracte de achiziții de lucrări de proiectare tehnică semnate de ADR Nord 

(3 AAC, 2 EE)
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Domeniul de Intervenție 3

7 proiecte pilot (finanțate de Germania/SDC/România) sunt 

implementate integral 

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

• Lucrările de construcție la centrala termică a spitalului din Călărași în cadrul 

proiectului EE sunt finalizate 

• Lucrările de construcție în cadrul proiectului AAC de la Leova-Iargara sunt 

contractate 

• Lucrările de conectare individuală la sistemul de canalizare în s. Roșu (raionul 

Cahul) sunt contractate 
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Domeniul de Intervenție 3

7 proiecte pilot (finanțate de Germania/SDC/România) sunt 

implementate integral

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

• Proiectul tehnic pentru Cahul-Lebedenco este finalizat 

• Lucrările de construcție pentru proiectul Cahul-Lebedenco sunt contractate 

• Lucrările de construcție (pentru sistemul de ventilare) la spitalul din Orhei sunt 

contractate 

• Conectările individuale la sistemul de canalizare din s. Roșu sunt finalizate 

• Livrarea autospecialelor pentru serviciile ACC și MDS este contractată 
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• Standardele tehnice din R. Moldova în domeniul EE și în special în AAC 

cauzează

 Costuri de construcție înalte

 Costuri operaționale înalte 

• Întârzieri în transferul de fonduri la companiile contractate 

• Nivel scăzut de aplicare a penalităților pentru livrarea întârziată sau nelivrarea 

bunurilor, serviciilor și lucrărilor 

Deciziile care urmează a fi luate 

• Membrii Comitetului Director urmează să solicite părților interesate naționale 

să accelereze reforma privind standardele tehnice  

• Mărirea penalităților pentru livrarea întârziată sau nelivrarea bunurilor, 

serviciilor și lucrărilor

Domeniul de Intervenție 3

Provocări



Page 22

Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

(a) Instituționalizarea Modulelor de Instruire 

• 3 cursuri noi au fost pilotate 

• “Managementul Proprietății Publice” cu AAP

• “Proceduri fiscale și de contabilitate pentru operatorii AAC” cu UTM 

• “Achiziții Publice de Bunuri și Lucrări pentru operatorii AAC” cu UTM 

• Au fost reiplementate în total 13 cursuri de instruire existente cu AAP și UTM, 

la care au participat 248 persoane în total (71% femei)

• Formarea de formatori pentru grupul de formatori EUREM certificați 
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655 

Participants
(69% female)

Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizările agregate anul 2017
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Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

(b) Dezvoltarea organizațională a instituțiilor de instruire

• Politica Managementului Calității al AAP a fost aprobată și a fost            

finalizată elaborarea descrierilor procesului standardizat în conformitate cu

planul de acțiuni al AAP privind standardul ISO 29990

• Pagina web a Institutului de                                                                          

Formare Continuă în sectorul AAC                                                                         

de pe lângă UTM 

în conformitate cu design-ul

corporativ
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Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizări perioada octombrie – decembrie 2017

(c) Schimbul de Bune Practici/Experiențe 

• Vizita de Studiu în Germania pe tema “Bunele Practici Europene în domeniul 

Managementului Calității în Educația Profesională” pentru echipa conducerii 

AAP (5-10 noiembrie) 

• Vizita de Studiu în România în parteneriat cu AMAC pe tema “Bunele practici 

în managementul resurselor umane în contextul regionalizării” pentru 40 

reprezentanți ai operatorilor AAC (20-25 noiembrie)

• Participarea a 5 formatori EUREM în a 8-a ediție a Conferinței Internaționale 

EUREM în Ljubljana (29-30 noiembrie) + atelier de informare în Chișinău cu 

participarea a 18 persoane (19 decembrie)
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Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

(a) Instituționalizarea Modulelor de Instruire 

• Evaluarea necesităților de instruire ale APL-urilor este finalizată

• 4 module de instruire sunt pilotate 

• 1 modul în sectorul AAC cu IFCAAC de la UTM  

• 3 module cu IFCAAC de la UTM 

• Cel puțin 13 module de instruire elaborate anterior sunt reimplementate 

• 6 module cu AAP

• 6 module cu IFCAAC de la UTM; 3 module cu UTM în domeniul EE
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Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

(b) Dezvoltarea organizațională a instituțiilor de instruire

• Manualul managementului Calității ISO 29990 este aprobat de Senatul AAP și 

procesul de audit ISO oficial este inițiat 

• Cursuri de instruire privind competențele netehnice pentru grupul de formatori 

al AAP sunt implementate

• Analiza lacunelor în managementul calității este finalizată atât pentru IFCAAC 

cât și IFCEE de la UTM 
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Domeniul de Intervenție 4

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2018

(c) Schimbul de Bune Practici/Experiențe 

• Forum Deschis al Autorităților Locale cu AAP este desfășurat 

• Atelierul de Lucru Internațional la Chișinău pe tema „Bunele Practici în 

Planificarea ce vizează domeniul EE” este desfășurat 

• Atelierul de lucru internațional de lansare în Moldova privind acordarea 

suportului Comisiilor Regionale Sectoriale în dezvoltarea capacităților este 

desfășurat
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Domeniul de Intervenție 4

Provocări

• Lipsa prezenței reprezentanților AAP și UTM în structura de coordonare 

operațională a proiectului MSPL 

Deciziile care urmează a fi luate 

• A se include câte un reprezentant al AAP și UTM în calitate de membri ai 

comitetului de monitorizare 
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Situația Indicatorilor proiectului MSPL, 31 decembrie 2017

GIZs web-based Results Monitor 

Indicatorul

Progresul

Ținta 

(2018)

1 SNDR aprobată unde 40 recomandări sunt luate 

în considerare.

(2017)

2 documente legislative și normative sunt în proces de 

revizuire și ajustare:

• 1 act legislativ - legea nouă în DR;

• 1 document normativ - conceptul de management al 

sistemului de finanțare în domeniul Dezvoltării Regionale și 

Mediu;

3 acte legislative și normative revizuite/adaptate

(2016)

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 

(SNDR) pentru perioada 2016-2020 a fost  

aprobată de Parlament; 

40 recomandări au fost luate în considerare

Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 1 :

MADRM stabilește un cadru coerent pentru implementarea eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în 

sectoarele prioritare

Indicatorii Obiectivului Specific Domeniului de Intervenție 

1.1

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 

(SNDR) pentru perioada 2016-2020 este aprobată 

luând în considerare 40 recomandări, atât din 

partea ministerelor de resort, cît și a CRD-urilor.

1.2

3 (existente) acte legislative și normative  privind dezvoltarea 

regională și instituțiile implicate au fost revizuite și, dacă a 

fost necesar, armonizate la cerințele Acordului de Asociere cu 

UE.
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Situația Indicatorilor proiectului MSPL, 31 decembrie 2017

GIZs web-based Results Monitor 

Indicatorul

Progresul

Ținta (2018)

2.1

32 recomandări din partea 

membrilor CRD-urilor au fost 

incluse în cadrul procesului de 

elaborare a strategiilor de 

dezvoltare a regiu-nilor

(2016)

32 recomandări au fost luate în 

considerare

2.2

Coordonarea implementării strategiilor 

de dezvoltare a regiunilor  este 

exercitată de CRD-uri, pe baza unui 

sistem de monitorizare bazat pe 

rezultate corelat la nivel național și 

regional.

(2017)

Sistemul național de monitorizare 

bazată pe  rezultate pentru SNDR 

2016-2020 a fost stabilit

3 CRD-uri (Nord, Centru și Sud) au 

îmbunătățit coordonarea SDR-lor prin 

intermediul celor 6 CRS-uri create  în 

sectoarele de AAC și MDS

2.3

Etapa pre-finală a 5 proiecte (3 în AAC și 2 în 

MDS) care au survenit din implementarea 

Programelor Regional Sectoriale este finalizată

(2016)

3 Studii de fezabilitatea in sectorul AAC 

(Ialoveni, Hincesti and Balti) au fost finalizate

și transmise către APL 

(2017)

2 Studii de Fezabilitate în sectorul MDS (ZMD 

5 și 8) precum și 2 Rapoarte de Evaluare a 

Impactului asupra Mediului au fost finalizate

32 recomandări luate în 

considerare

1 sistem MBR la nivel național, 1 

sistem MBR la nivel de fiecare CRD

5 proiecte

(3 în sectorul AAC și 2 în sectorul MDS) sunt 

finalizate

Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 2:

CRD-urile au capacitatea să coordoneze implementarea strategiilor de dezvoltare a regiunilor

Indicatorii Obiectivului Specific Domeniului de Intervenție
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Situația Indicatorilor proiectului MSPL, 31 decembrie 2017

GIZs web-based Results Monitor 

Indicatorul

Progresul

Ținta 

(2018)

7 proiecte pilot sunt implementate pe deplin, cu o 

valoare totală de 13,43 milioane Euro

Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 3:

Capacitățile ADR-urilor de implementare a strategiilor de dezvoltare a regiunilor sau îmbunătățit

Indicatorii Obiectivului Specific Domeniului de Intervenție

3.1

Fiecare dintre cele patru ADR-uri 

elaborează o strategie coerentă de 

dezvoltare a regiunii pentru perioada 

2016-2020, reieșind din prevederile 

Strategiei Națională de Dezvoltare 

Regională.

3.2

45% din proiectele eligibile pentru 

finanțare, elaborate în cadrul celor 12 

programe regional sectoriale, cu o valoare 

totală de 194 milioane Euro sunt în proces 

de implementare conform criteriilor de 

calitate ale MADRE pentru modernizarea 

serviciilor publice locale.

4 strategii de dezvoltare regională 

2016-2020 (Nord, Centru, Sud și UTA 

Găgăuzia) sunt elaborate si aprobate

(2017)

3 proiecte implementate:

- AAC Costesti, EE Calarasi, MDS Soldanesti;

 4 proiecte parțial implementate:

- AAC Cahul (investiția Rosu si Cahul-Lebedenco), MDS 

Floresti, AAC Leova și EE Orhei;0

7,46 milioane Euro implementate

(2017)

Documentația  pentru licitația a 17 

proiecte a fost pregătită (9 în sectorul AAC 

și 8 in EE);

17 grupuri de lucru pe achiziții publice au 

fost stabilite.

18 proiecte sunt pregătite pentru etapa de 

achiziționare a lucrărilor de construcție

3.3

7 proiecte pilot cu un volum de investiții combinat în 

mărime de 13,43 milioane Euro (BMZ / Ministerul 

German pentru Cooperare  Economică şi Dezvoltare, 

Guvernul Elveției, Guvernul României) sunt 

implementate pe deplin în conformitate cu criteriile 

de calitate ale MADRE pentru modernizarea serviciilor 

publice locale.

(2017)

4 strategii de dezvoltare regională 

2016-2020 (Nord, Centru, Sud și UTA 

Găgăuzia) au fost elaborate si 

aprobate
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Situația Indicatorilor proiectului MSPL, 31 decembrie 2017

GIZs web-based Results Monitor 

Indicatorul

Progresul

Ținta 

(2018)

(2016-2017)

9 module de instruire pilotate 

(3 cu AAP și  6 cu UTM)

48 module reimplementate 

(28 cu AAP și 20 cu UTM)

57 cursuri de instruire, 

1.325 participanți;

867 femei (65%);

458 bărbați (35%);

14 training modules in the four sectors

(2017)

> 95% dintre toți participanți fie "au fost de acord", fie au 

fost "total de acord" cu declarația "Cursul de formare a fost 

util pentru munca mea"

57 de module de instruire

1.325 de participanți;

867 femei (65%);

458 bărbați (35%);

80% dintre participanții la 14 module de instruire consideră 

cursurile de formare oferite utile pentru activitatea lor

4.1

Atît organizațiile guvernamentale, cît și non-

guvernamentale includ 14 module de formare profesională 

în programele lor, în conformitate cu cerințele instituțiilor 

competente relevante în ceea ce privește modernizarea 

serviciilor publice locale în domeniile prioritare.

4.2

80% dintre participanți consideră cursurile de formare 

oferite utile pentru activitatea lor.

Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 4:

Reprezentanții raioanelor, APL-urilor și a prestatorilor de servicii locale beneficiază de instruiri acordate la cerere de către 

organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale pentru modernizarea serviciilor publice locale în sectoarele prioritare

Indicatorii Obiectivului Specific Domeniului de Intervenție
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Toate prezentările pot fi accesate pe

www.serviciilocale.md

Planul Operațional al Proiectului MSPL 
http://www.serviciilocale.md/public/files/plan_operational/2018_02_12_MLPS_Pl

an_Operational_2018_RO.pdf

Raportul de Progres al MSPL nr. 6

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1504&t=/Rapoarte-de-

progres/Raport-de-progres-Nr-6-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2017

http://www.serviciilocale.md/
http://www.serviciilocale.md/public/files/plan_operational/2018_02_12_MLPS_Plan_Operational_2018_RO.pdf
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1504&t=/Rapoarte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-6-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2017
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 

Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 

durabilă. 

Publicat de

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T  + 373 22 22-83-19

F  + 373 22 00-02-38

I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Vă mulțumim pentru 

atenție!

Implementat de

Proiect co-finanțat de în cooperare cu 

http://www.giz.de/
http://www.serviciilocale.md/

