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Domeniul de Intervenție II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Domeniul de Intervenție III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională
Domeniul de Intervenție IV

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Domeniul de Intervenție I

Suport în Coordonarea Politicii de 
Dezvoltare Regională

OBIECTIVUL PROIECTULUI : 

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru 

implementarea politicii de dezvoltare 

regională orientată către cetățean în 

sectoarele prioritare ale prestării 

serviciilor publice locale

MSPL Faza a II-a

Implementat de
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Statutul indicatorilor proiectului MSPL la 30 iunie, 2017

IOGP – Indicatorii Obiectivelor Proiectului 

IOSDI – Indicatorii Obiectivelor Domeniului de 

Intervenție
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Implementat de

Statutul indicatorului Culoarea
Conform planului

Abateri nesemnificative

Abateri semnificative

Nerealizat

Fără rating

Obiectivul General al Proiectului (Outcome):

Condițiile cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientate spre cetățean în sectoarele prioritare de prestare a serviciilor 

publice locale sunt îmbunătățite.

Statutul Indicatorilor de Obiectiv General al Proiectului (IOGP)

IOGP 1 IOGP 2 IOGP 3

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 1 

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 2

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 3

Obiectivul Specific al Domeniului de 
Intervenție 4

MDRC stabilește un cadru 
coerent pentru implementarea 
eficientă a politicii naționale de 

dezvoltare regională în 
sectoarele prioritare

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

regiunilor

Capacitățile ADR-urilor de 
implementare a strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor sau 
îmbunătățit

Reprezentanții raioanelor, APL-urilor și a 
prestatorilor de servicii locale beneficiază 

de instruiri acordate la cerere de către 
organizațiile guvernamentale și 

nonguvernamentale pentru 
modernizarea serviciilor publice locale în 

sectoarele prioritare

Statutul Indicatorilor de Obiectiv Specific Domeniilor de Intervenție (IOSDI)

IOSDI 1.1 IOSDI 2.1 IOSDI 3.1 IOSDI 4.1

IOSDI 1.2 IOSDI 2.2 IOSDI 3.2 IOSDI 4.2

IOSDI 2.3 IOSDI 3.3
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Domeniul de Intervenție 1: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională 

Indicator de succes 1.1 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-2020

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

• Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-2020 a 

fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 485 pe 29.06.2017

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 1: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională

Indicator de succes 1.2 

Documente legislative și normative privind dezvoltarea regională 

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

• Proiectul cadru de M&E pentru fiecare din cele 4 ADR-uri a fost elaborat;

• MSPL a elaborat și Comisia Parlamentară administrație publică, dezvoltare 

regională, mediu și schimbări climatice a avizat:

 Documentul de bază cu privire la organizarea dezbaterilor publice pe 

marginea implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională 

și Planului de Acțiuni;

 Nota explicativă cu privire la structura procesului de planificare strategică 

națională-regională-locală; 

• A 7-ea ediție a Buletinului Informativ „Dezvoltare Regională” (ianuarie – aprilie 

2017) a fost publicată;

Implementat de
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• Consultarea interministerială pe marginea noului proiect de Lege cu privire la 

Dezvoltarea Regională (DR) este organizată;

• Noul proiect de Lege cu privire la Dezvoltarea Regională este lansat pentru 

consultări publice;

• Avizul Guvernului și al CNCDR-lui privind noul proiect de Lege cu privire la 

Dezvoltarea Regională este obținut;

• Cadrul monitorizării bazate pe rezultate pentru Strategia Națională pentru 

Dezvoltare Regională 2016-2020 și Strategia de Dezvoltare Regională este în 

aplicare;

Domeniul de Intervenție 1: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

Implementat de
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• Analiza și consultanța privind sinergizarea Fondului Național pentru Dezvoltare 

Regională, Fondului Ecologic Național și Fondului de Eficiență Energetică, 

precum și a bugetelor de investiții locale sunt oferite;

• Un proiect de regulament al noului Minister al Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 

Mediului este elaborat;

• 1 instruire în domeniul comunicării pe tema administrării rețelelor sociale este 

organizată;

• A 8-a ediție a Buletinului Informativ „Dezvoltare Regională” (mai – august 2017) 

este publicată.

Domeniul de Intervenție 1: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 1: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională

Provocări

• Lipsa clarității cu privire la viitorul rol/mandat al instituțiilor din domeniul 

dezvoltării regionale; relația lor cu viitoarele ministere comasate și reforma 

administrativ-teritorială;

• Lipsa clarității cu privire la componența/mandatul Consiliului Național de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale/Comitetului Director al MSPL;

• Lipsa clarității cu privire la Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și 

Fondul Ecologic Național în contextul actualei reforme guvernamentale.

 Recomandare/decizie: DI 1 urmează să lucreze în strânsă colaborare cu 

noul minister reorganizat și  să acorde suport în aplicarea reformelor în 

domeniile convenite ale noului minister în procesul de implementare a 

reformei guvernamentale

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare 
Indicator de succes 2.1 

Recomandările CRD-urilor pentru procesul de elaborare a strategiilor de 

dezvoltare regională 

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

• Suportul pentru ADR UTA Găgăuzia privind elaborarea programelor sectoriale 

în sectoarele Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Eficiența Energetică în 

Clădirile Publice este acordat:

 TdR pentru experți sunt coordonați cu părțile interesate;

 Experții sunt contractați;

 Grupurile de Lucru sectoriale sunt create.

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare
Indicator de succes 2.2 

CRD coordonează implementarea SDR pe baza sistemului MBR

Realizări perioada aprilie - iunie 2017
• Au fost organizare ateliere de lucru privind fortificarea capacităților membrilor 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare din Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru 

și Sud;

• Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Nord și Sud au aprobat Regulamentele 

Comisiilor Regional Sectoriale;

• Consiliile Regionale pentru Dezvoltare Nord și Sud au creat Comisiile Regional 

Sectoriale în două domenii (Aprovizionare cu Apă și Canalizare și Managementul 

Deșeurilor Solide);

• A fost stabilită echipa de experți internaționali și naționali pe termen scurt care să 

acorde asistență Comisiilor Regional Sectoriale și să elaboreze seturi de 

instrumente pentru implicarea cetățenilor în procesul de livrare a serviciilor publice 

locale.

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare
Indicator de succes 2.2 

CRD  coordonează implementarea SDR pe baza sistemului MBR

Planificare pentru perioada iulie - septembrie 2017

• Decizia privind aprobarea Regulamentului și crearea Comisiilor Regional 

Sectoriale în Regiunea de Dezvoltare Centru se preconizează să fie aprobată 

la următoarea ședință a Consiliului Regional pentru Dezvoltare;

• Primele ședințe ale Comisiilor Regional Sectoriale urmează a fi convocate;

• Analiza cadrului legal aferent și a recomandărilor privind modificarea acestuia 

pentru a permite achitarea indemnizațiilor pentru membrii Consiliilor 

Regionale pentru Dezvoltare de a participa la sesiunile plenare și ședințele 

Comisiilor Regional Sectoriale urmează a fi efectuată;

• Câte o Organizație a Societății Civile/Consorțiu urmează a fi contractat(ă) 

pentru fiecare Regiune de Dezvoltare pentru a îmbunătăți transparența și 

responsabilitatea în procesele de planificare locală, sensibilizare a opiniei 

publice și monitorizarea achizițiilor în cadrul proiectelor de servicii publice. 

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare

Indicator adițional 2.3 

Etapa pre-finală în elaborarea a 5 proiecte în AAC (3) și MDS (2) rezultate

din PRS-uri

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

• În mai 2017 au fost organizate Comitetele Directoare Locale pentru Zonele de 

Management a Deșeurilor 5 (Regiunea Centru ) și 8 (Regiunea Nord), în 

cadrul cărora au fost prezentate și agreate constatările studiilor de fezabilitate;

• A fost contractată compania specializată pentru acordarea suportului la 

Evaluarea Impactului asupra Mediului pentru Zonele de Management a 

Deșeurilor 5 și 8;

• Au fost desfășurate discuții cu BEI și BERD cu privire la modalitățile de 

pilotare a implementării proiectului Zonei de management nr.1 din Regiunea 

de Dezvoltare Sud. 

Implementat de
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Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

• 2 Studii de Fezabilitate pentru Zonele de Management a Deșeurilor 5 și 8 sunt 

finalizate și transmise beneficiarilor spre aprobare;

• Organizarea audierilor publice cu privire la Rapoartele de Evaluare a 

Impactului asupra Mediului pentru Zonele de Management a Deșeurilor 5 și 8;

• Clarificarea Studiului de Fezabilitate în AAC din Hîncești pe baza 

comentariilor Departamentului de Construcție GIZ; 

• Lansarea procedurii de licitație pentru selectarea experților care vor elabora 

softul bazei de date;

• Obținerea acordului cu privire la lista de rezervă a proiectelor de EE în 

clădirile publice;

• Pregătirea și coordonarea proiectului notei explicative privind baza de date a 

proiectelor;

Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare

Indicator adițional 2.3

Etapa pre-finală în elaborarea a 5 proiecte în AAC (3) și MDS (2) rezultate

din PRS-uri

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 2: Suport Consiliilor Regionale pentru 

Dezvoltare

Provocări 
• Lipsa motivației și în consecință nivelul scăzut de implicare a membrilor 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare în procesele de dezvoltare regională;

 Recomandare/decizie: MSPL urmează să acorde suport pentru MDRC la 

modificarea legislației pentru a asigura oferirea compensațiilor membrilor 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare;

• Sunt necesare servicii de secretariat pentru Comisiile Regional Sectoriale;

 Recomandare/decizie: MSPL urmează să ia în considerare posibilitatea 

unui suport financiar pentru ADR-uri în exercitarea funcției de secretariat 

pentru Consiliile Regionale pentru Dezvoltare și Comisiile Regional 

Sectoriale;

• Incertitudine în ceea ce privește implementarea proiectelor în sectorul 

Managementului Deșeurilor Solide;

 Recomandare/decizie: MDRC urmează să adreseze această chestiune 

Guvernului Republicii Moldova și partenerilor de dezvoltare;

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională 

Indicator de succes 3.2

18 proiecte din cadrul a 12 PRS sunt implementate

Realizări perioada aprilie – iunie 2017 

• În mai 2017 au fost organizate ședințe de lansare privind modalitățile de 

implementare a proiectelor de servicii publice cu finanțarea UE, având ca 

participanți beneficiari din trei Regiuni de Dezvoltare (Nord, Centru și Sud);

• La data de 13.06.2017 a fost semnat Acordul de Grant dintre UE și GIZ 

privind elaborarea documentației tehnice pentru 18 proiecte;

• 8 Rapoarte de Audit EE au fost avizate de către Departamentul de 

Construcții GIZ;

• 8 proiecte de teme de proiectare tehnică în EE au fost elaborate și acceptate 

de APL-uri; 

• 9 proiecte de teme de proiectare tehnică în AAC au fost elaborate și 

acceptate de APL-uri;

• 1 contract de proiectare tehnică în AAC cu finanțare UE a fost semnat 

(Cahul-Lebedenco-Găvănosa).

Implementat de
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Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

• Sunt desfășurate o ședință națională și trei ședințe regionale de lansare;

• 3 Acorduri de finanțare sunt semnate;

• 18 MdÎ cu anexe (Cadre logice, Planurile de implementare a proiectelor și 

matricele de risc) sunt pregătite și semnate;

• 8 Rapoarte de Audit EE sunt avizate de către Agenția de Eficiență Energetică;

• 8 teme de proiectare tehnică în AAC și EE sunt aprobate de Departamentul 

de Construcții GIZ;

• 1 temă de proiectare tehnică în AAC este elaborată (reproiectare în proiectul 

AAC Rîșcani);

• Însoțirea expertului pe durata elaborării proiectului tehnic Cahul-Lebedenco 

AAC este acordată;

• Personalul ADR și managerii locali sunt instruiți cum să utilizeze manualul de 

implementare și noile proceduri de achiziții publice.

Implementat de

Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională
Indicator de succes 3.2

18 proiecte din cadrul a 12 PRS sunt implementate
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională
Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

1. Planificare locală

• Capitolele AAC ale 7 APL-uri din raionul Leova au fost finalizare și aprobate 

de către Consiliile locale;

2. Cooperare intercomunitară

• Pe 14.04.2017, întreprinderea municipală “Apă Canal Cahul” a fost 

reorganizată și înregistrată în calitate de S.A. având la momentul de față un 

singur acționar – Consiliul local Cahul;

• Pe 27.06.2017, 4 APL-uri (Pelenei, Alexandru Ioan Cuza, Lebedenco și 

Găvănoasa)  s-au alăturat la acordul de cooperare pentru prestarea serviciillor

AAC de către S.A. “Apă Canal Cahul” (suplimentar la 5 APL-uri, care au 

aderat anterior);  

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională

Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

3. Măsuri investiționale

• Au fost inaugurate proiectele AAC la Cahul/Roșu (Investiții finanțate de 

Germania sunt finalizate);

• A fost semnat contractul pentru proiectarea tehnică la proiectul AAC Cahul-

Lebedenco (finanțat de SDC);

• Proiectul tehnic și devizele de cheltuieli pentru proiectul AAC Leova-Iargara

au fost aprobate de către Departamentul de Construcție GIZ;

• A fost repetată licitația pentru achiziția lucrărilor de construcție pentru proiectul 

EE al spitalului din Călărași. 

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională

Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

4. Dezvoltarea capacităților operatorilor de servicii 

• Planul de afaceri al S.A. “Apă Canal Cahul” a fost elaborat și prezentat spre 

aprobare către părțile interesate;

5. Mobilizarea și sensibilizarea comunității 

• Au fost convocate 3 Comitete directoare locale și 9 Comitete locale de 

cetățeni.

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională
Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral

1. Planificare locală

• Programul și Planul de acțiuni în domeniul EE (capitolul privind clădirile 

publice) pentru raionul Orhei este finalizat și aprobat de Consiliul raional;

2. Cooperare intercomunitară

• Acordul preliminar cu privire la cooperarea intercomunitară cu 7 APL-uri  din 

raionul Leova este prevăzut pentru semnare în cadrul următorului Comitet 

director local;

• Opțiunile de suport pentru operatorul de servicii în clusterul Prut urmează să 

fie examinate cu părțile interesate implicate;

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

Implementat de
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Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

3. Măsuri investiționale

• Licitația pentru achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proiectului AAC 

Leova este organizată;

• Elaborarea proiectului tehnic AAC Cahul-Lebedenco este în curs și însoțit de 

experți;

• Lucrările de construcție pentru proiectul EE la spitalul din Călărași sunt 

contractate;

• Lucrările de construcție pentru proiectul EE la spitalul din Orhei sunt în 

desfășurare;

• Achiziționarea autospecialelor AAC și MDS este finalizată.

Implementat de

Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională
Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral
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Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională
Indicator de succes 3.3 

7 proiecte pilot sunt implementate integral

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

4. Dezvoltarea capacităților operatorilor de servicii 

• Planul de afaceri al operatorului de servicii Apă Canal Cahul este aprobat de 

către Consiliul de administrație;

• Planul de dezvoltare a capacităților operatorului nou înregistrat S.A. “Apă

Canal Cahul” este finalizat și prezentat părților interesate pentru aprobare;

5. Mobilizarea și sensibilizarea comunității 

• 5 ședințe ale Comitetelor Directoare Locale și 10 ședințe ale Consiliilor Locale

în cadrul proiectelor de servicii publice în derulare sunt organizate.

Implementat de
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• Extinderea Fondului GIZ este în așteptarea aprobării din partea BMZ 

(Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare);

• Mobilizarea experților de la Departamentul de Construcție GIZ;

• Achiziția autospecialelor AAC și MDS – vehiculele livrate nu corespund exact 

(100%) specificațiilor tehnice;

 Recomandare/decizie: Autospecialele să fie supuse unei expertize 

externe;

• 8 proiecte EE cu finanțare UE necesită măsuri complementare care nu au 

tangență cu eficiența energetică;

 Recomandare/decizie: Aprobarea de către Comitetul de Monitorizare a 

măsurilor complementare care nu au tangență cu eficiența energetică;

Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională

Provocări (1)

Implementat de
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• Standardele aplicate în sectorul AAC (litri pe zi/per capita, 90 – 125);

 Recomandare/decizie: Aprobarea de către ministerul de resort a unui 

standard adecvat de aprovizionare cu AAC (MDRC urmează să sprijine 

comunicarea în acest sens);

• Consiliul de administrație a S.A. “Apă Canal Cahul” nu este încă stabilit;

 Recomandare/decizie: MSPL urmează să adreseze APL-urilor din Cahul 

chestiunile privind crearea consiliului de administrație a S.A. “Apa Canal 

Cahul”;

• Implementarea proiectului EE la spitalul din Orhei este în întârziere (disputa 

privind rezistența la incendiu a materialelor).

Domeniul de Intervenție 3: Suport Agențiilor de Dezvoltare 

Regională

Provocări(2)

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modulelor de Instruire

Indicator de succes 4.1

Suport pentru instituționalizarea instruirilor 

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

(a) Instituționalizarea Modulelor de instruire

• 2 module noi pilotate de Universitatea Tehnică a Moldovei (“Atragerea investițiilor 

și Implementarea proiectelor de investiții” și “Managementul Resurselor Umane”); 

13 formatori certificați;

• Participanți - 222 persoane (143 femei, 79 bărbați) care au beneficiat de instruiri;

• UTM: 102 participanți din partea operatorilor la 5 module (relații clientelă, 

atragerea investițiilor/implementarea proiectelor și managementul resurselor 

umane);

• AAP: 120 participanți din partea APL-urilor la 4 module (dezvoltarea regională, 

planificarea și programarea regională, marketing regional, conflict de interese);

• Evaluarea capacităților EE este validată; UTM a fost mandatată să elaboreze 

modulele.

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modulelor de 

Instruire

Indicator de succes 4.1:

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizări perioada aprilie – iunie 2017

(b) Dezvoltarea organizațională a instituțiilor de instruire

• Inițierea Analizei de lacune pentru introducerea                                                    

unui sistem de management al calității 

aliniat la standardul ISO 29990 pentru                                                

Departamentul Dezvoltare Profesională al AAP a  

avut loc;

• Proceduri interne standard (de ex. privind 

selectarea participanților, evaluarea 

instruirilor) elaborate de UTM; pagina web 

amac.md actualizată cu o nouă bibliotecă 

cu materiale pentru instruiri;

Implementat de
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(c) Schimbul de Bune Practici/Experiențe 

• Conceptul pentru măsura de schimb care să sprijine 

procesele de planificare în domeniul EE sunt gata 

pentru validare;

• Conceptul pentru schimbul de la egal la egal (peer-to-

peer) în domeniul achizițiilor și managementului de 

contracte pentru proiectele de infrastructură este gata 

pentru validare.

Implementat de

Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modulelor de Instruire
Indicator de succes 4.1:

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Realizări perioada aprilie – iunie 2017
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Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modulelor de 

Instruire
Indicator de succes 4.1:

Suport pentru instituționalizarea instruirilor

Planificare pentru perioada iulie – septembrie 2017

(a) Instituționalizarea modulelor de instruire 

• Cel puțin 3 module de instruire elaborate anterior sunt reimplementate;

(b) Dezvoltarea organizațională a instituțiilor de instruire

• Analiza lacunelor ale sistemului de management al calității existent al 

Academiei de Administrare Publică față de standardul ISO 29990 este 

finalizată;

• Identitatea corporativă și vizuală pentru Institutul de Formare Continuă a UTM 

în sectorul AAC este aprobată de management;

(c) Schimbul de Bune Practici/Experiențe 

• Finalizarea și implementarea măsurilor de schimb în sectoarele DR, EE și 

AAC.

Implementat de
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Domeniul de Intervenție 4: Instituționalizarea Modulelor de 

Instruire

Provocări

• Capacități insuficiente ale instituțiilor partenere relevante în sectorul MDS:  

 Recomandare: a amâna reperul “Grupuri directoare pentru modulele de 

instruire în sectorul MDS sunt create”;

• Reforma Administrației Publice: Neclaritate cu privire la viitoarea formă a 

Departamentului Dezvoltare Profesională al AAP / AEE;

 Recomandare: a se lucra în strânsă colaborare cu AAP și a acorda sprijin 

strategic pentru a reacționa la reforma guvernamentală; 

• Interes scăzut și lipsa viziunii strategice a managementului operatorilor AAC 

la capitolul dezvoltarea resurselor umane;

 Recomandare: a sensibiliza în mod activ organele de conducere ale 

operatorilor privind chestiunea în cauză.

Implementat de
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Managementul și implementarea proiectului în general 

• A se aproba Planul Operațional actualizat al Proiectului MSPL;

• Manualul operațional și acordul de implementare a se revizui și ajusta la noua 

realitate în mod corespunzător;

• Organizarea echipei de experți nou contractate.

Implementat de
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Toate prezentările pot fi accesate pe 
www.serviciilocale.md

Proiectul Raportului de Progres nr. 4 al MSPL :

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1422&t=/Rapo

arte-de-progres/Raport-de-progres-Nr-4-MSPL-faza-2-Aprilie-Iunie-

2017

Implemented by
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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/

