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• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania

• Faza 1: 1/2010 - 12/2015; 

• Faza 2: 01/2016 - 12/2018; extindere a proiectului propusă până în 

12/2020

• Partenerul Instituțional Principal: 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile de 

Dezvoltare Regională (ADR), Consiliile Regionale pentru Dezvoltare

• Asistență tehnică acordată de : 

GIZ în numele Ministerului German pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare (BMZ)

Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova

Implementat de 
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Bugetul total acumulat al MSPL (în milioane Euro)
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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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Suport prin 

sisteme de 

parteneriat

Agențiile  de Dezvoltare Regională

(4 x > Nord, Centru, Sud, 

Gagauzia)
Secretariat pentru Consiliile Regionale 

pentru Dezvoltare,

Programe Regional Sectoriale

Achiziții pentru proiecte locale

Implementarea proiectelor locale

Planificare, Achiziții, Supraveghere, Predare (Recepție), Exploatare

Serviciu Public

Imbunătățirea 

infrastructurii și a 

prestării serviciilor

Cetățeni activi

Paricipant activ, 

implicat

Raion

Planificare strategică,

Facilitator CIC

Primaria

Proprietar,

Participant al CIC 

Consilii Regionale pentru 

Dezvoltare

(4 x > Nord, Centru, Sud, Gagauzia)

Comisii Regional Sectoriale, Monitorizare și

Evaluare

Aprobare Programe, Planuri

și Proiecte

Proiectul

GIZ MSPL

Consultanți

Experți

Granturi

Coordonare și 

planificare în comun

Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor

Politică, Cadru legal, Strategie, 

Finanțarea ADR-urilor

Parteneri în extindere: CNCDR, Cancelaria de Stat,

Ministerele de resort /de sector, AAP, OSC-uri, CCI, CALM, AMAC, UTM …
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Implementat de 

SECTORS

Managementul deșeurilor solide (MDS) 

Eficiența energetică în clădirile publice (EE)

Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC)

Drumurile locale și regionale (DRL)

Sectoarele prioritare cuprinse de MSPL
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MSPL: Modalități de implementare

Instrumente:

 Negocieri guvernamentale bilaterale

 Acord de implementare între GIZ și MDRC

 Structura Directorială și de Coordonare comună

 Plan Operațional coordonat

 Sistem de Monitorizare și Evaluare Bazat pe Rezultate 

armonizat 

Principiul general: Suport prin sisteme de parteneriat

Implementat de 
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Îmbunătăţirea serviciilor AAC în 

raionul Rîşcani

Îmbunătăţirea serviciilor AAC în

raionul Cahul

Îmbunătăţirea serviciilor AAC în

raionul Leova

Eficienţa Energetică în Spitalul 

Regional Orhei

Eficienţa Energetică Iluminat stradal 

în Tătărăuca Veche, raionul Soroca

Îmbunătățirea Managementului de 

Deșeuri Solide în raionul Florești

Eficienţa Energetică în Spitalul 

Raional Călărași

Harta sursă: MDRC

Îmbunătăţirea Managementului 

Deşeurilor Solide în raioanele

Şoldăneşti și Rezina

Proiecte de Servicii 

Publice

> Selecție 

făcută în baza 

deciziilor locale

și regionale

> Implementate 

prin ADR-uri

Implementat de
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1
Concepte

2
Definire 

proiect

3 
Elaborare

4
Finalizare

Programe

Regional 

Sectoriale

Propuneri și 

idei de 

proiect 

Planificare și Programare Regională Sectorială – Portofoliu de 

proiecte  

Sectoare

Număr de

proiecte

Investiții

valoare 

indicativă 

(mil. Euro)

Eficiența energetică în 

clădirile publice
12 19,0

Managementul 

Deșeurilor Solide
1 17,6

Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare
11 32,1

Drumuri regionale și 

locale
15 125,7

Total 4 sectoare 39 194,0

Implementat de
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Proiecte finanțate de 

Germania 

Proiecte planificate cu 

finanțare din partea UE 

/ = Spital / = Școală

= altele

Eficiența Energetică în 

Clădirile Publice

Implementat de
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Proiecte finanțate de Germania

Proiecte finanțate de Guvernul 

Elveției

Proiect finanțat de Guvernul 

României

Proiecte planificate cu finanțare 

din partea UE 

Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare
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Servicii 
publice 
locale 

eficiente

Planificare şi 
programare 

locală 
integrată

Cooperarea 
inter-

municipală 
funcțională

Infrastructur
a fizică 

operațională

Capacități
dezvoltate ale
APL-urilor și 
a furnizorilor
de servicii

Creșterea 
gradului de 

conștientizare 
a populației

Abordarea de implementare a proiectelor de servicii publice 

Implementat de 
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Implementarea proiectelor de servicii publice:

Abordarea bazată pe 5 piloni – puncte de reper
Planificare și 

programare locală

Cooperare inter-

comunitară

Investiții în 

infrastructura 

fizică

Dezvoltarea 

capacităților 

Mobilizare și 

sensibilizare

Planurile locale ale APL I 

pentru proiectele în proces 

de implementare sunt

armonizate cu strategiile de 

dezvoltare socio-

economică a raioanelor

Acordurile de cooperare 

inter-comunitară semnate

Aprobarea tehnică a studiilor 

de fezabilitate în AAC și a 

rapoartelor de audit in EE 

este obținută

Analiza diagnostică a 

prestatorilor de servicii este 

actualizată și pachetul minim 

de asistență este convenit

Comitetele director al 

Proiectelor de Servicii 

Publice Locale sunt 

create și funcționale

Capitolele sectoriale ale 

strategiilor de dezvoltare 

socio-economică ale

raioanelor sunt elaborate și 

actualizate

Instituționalizarea cooperării 

intre 2 sau mai multe APL-

uri este legalizată

Memorandumurile de 

înțelegere, care includ 

cadrul logic și planul de 

implementare, sunt semnate

Planurile de afaceri ale 

prestatorilor de servicii sunt 

elaborate și aprobate

Comitetele locale de 

cetățeni sunt create și 

funcționale

Suport în monitorizarea și 

actualizarea programelor 

regionale sectoriale

Contractele de delegare a 

gestiunii serviciilor între 

APL-uri și prestatorii de 

servicii sunt aprobate și 

semnate

Serviciile de proiectare 

tehnică și de executare a 

lucrărilor de construcții sunt 

contractate și executate

Planurile de dezvoltare a 

capacităților pentru APL-uri 

sunt dezvoltate și puse în 

aplicare, inclusiv 

recomandările pentru 

aprobarea tarifelor 

Acțiunile de 

conștientizare sunt 

definite și agreate

Monitorizarea achizițiilor și 

mersul lucrărilor de 

construcții este asigurată

Necesitățile de instruire 

pentru prestatorii de servicii 

sunt evaluate și planuri de 

acțiune sunt pregătite pentru 

punerea în aplicare

Sondajele de 

satisfacție a clienților 

cu privire la calitatea 

serviciilor sunt derulate

Implicarea societății civile

Implementat de
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Modalități/condiționalități de implementare a proiectelor cu 

finanțare UE

 Acceptarea constatărilor Studiilor de Fezabilitate și aprobarea 

proiectului și a măsurilor investiționale de către Consiliile Locale;

 Contribuția financiară din partea Autorităților Publice 

Locale/cetățenilor pentru conectarea la sistemul de aprovizionare cu 

apă și branșarea la sistemul de canalizare;

 Transparență completă cu privire la toate masurile investiționale în 

sectorul aprovizionării cu apă și canalizare finanțate din alte surse;

 Aprobarea de către Consilile Locale a politicii tarifare de recuperare 

integrală a costurilor pentru servicii de aprovizionare cu apă și 

canalizare aplicată de toți operatorii;

 Acceptarea și promovarea cooperării inter - comunitare în prestarea 

serviciilor de aprovizionare cu apă și canalizare;
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Modalități/condiționalități de implementare a proiectelor cu 

finanțare UE

 Aplicarea abordării ample de dezvoltare a capacităților vizavi de 

investiții: 

 planificarea și programarea integrată 

 cooperarea intercomunitară

 dezvoltarea capacităților operatorului 

 campanii de sensibilizare

 Crearea Comitetului Local de Cetățeni

 Crearea Comitetului Director Local al proiectului 

 Angajarea și finanțarea Managerului de proiect local

 Memorandum de Înțelegere care vizează toate cele menționate mai 

sus și semnat de către Primar în baza deciziei Consiliului Local 

Implementat de 
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Mai multă informație poate fi găsită pe 

www.serviciilocale.md

Implementat de

http://www.serviciilocale.md/


Page 17

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 mulțumesc pentru atenție!

Proiect co-finanțat de

Implementat de

în cooperare cu 

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

