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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova

Ședința Comitetului Director

23 iunie 2017
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 În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania

• Faza 1: 1/2010 – 12/2015; 

• Faza 2: 01/2016 – 12/2018; extindere preconizată până în 12/2020

 Partenerul Instituțional Principal: 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile de 

Dezvoltare Regională (ADR) Nord, Centru, Sud, Găgăuzia

 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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Condiții cadru MSPL

 Implementarea cofinanțării din partea Guvernului Suediei în valoare de 

3.7 milioane Euro a demarat

 Cofinanțarea din partea UE în valoare de 3.5 milioane Euro este 

semnată de ambele părți și implementarea acesteia a demarat

 Pregătirea cofinanțării din partea UE în valoare de 39.8 milioane Euro 

este în etapa de finalizare și semnarea acesteia este prevăzută pentru 

August 2017

 Consultările bilaterale guvernamentale între Germania și Moldova au 

fost realizate cu succes; acordul cu privire la mărirea contribuției BMZ 

pentru MSPL; schimbul de note diplomatice cu privire la 

angajamentele anterioare ale BMZ este în așteptare

 Cererea cu privire la extinderea MSPL până în 12/2020 este 

prezentată la BMZ

 Finalizarea mandatului actualului Manager de Proiect/Director de Țară 
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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 orientată către 

cetățean a politicii de dezvoltare 

regională în sectoarele prioritare ale 

prestării serviciilor publice locale

MSPL Faza a II-a
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SECTORS

Sectoarele prioritare ale MSPL

Managementul Deșeurilor Solide (MDS)

Eficiența Energetică în clădirile publice (EE)

Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC)

Drumuri Locale și Regionale (DLR)
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Domeniul de Intervenție I

Suport în Coordonarea 
Politicii de Dezvoltare 

Regională

Implementat de
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Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea 

Politicii de Dezvoltare Regională

Realizări în perioada ianuarie - iunie 2017

 Strategia Națională de Dezvoltare Regională 2016-2020 a fost 

publicată în Monitorul Oficial nr. 30-39 din 03.02.2017

 Planul de Acțiuni pentru Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

2016-2020 a fost elaborat și aprobat de Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) și de către Guvern

 Proiectul noii Legi privind Dezvoltarea Regională a fost elaborat și 

prezentat Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor pentru 

aprobare inițială și consultări publice ulterioare
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Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea 

Politicii de Dezvoltare Regională

Realizări în perioada ianuarie - iunie 2017

 Proiectul cadrului de Monitorizare și Evaluare al Strategiei Naționale 

de Dezvoltare Regională a fost aporbat de Consiliul Naţional de 

Coordonare a Dezvoltării Regionale și în prezent este obiectul 

consultărilor cu ministerele de resort și Agențiile de Dezvoltare 

Regională 

 Acordarea suportului Comisiei Parlamentare pentru Administrarea 

Publică, Devoltarea Regională,  Mediu și Schimbărilor Climatice a 

demarat
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Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea 

Politicii de Dezvoltare Regională

Planificarea pentru perioada iulie - decembrie 2017

 Proiectul noii Legi privind Dezvoltarea Regională este lansat pentru 

consultări publice

 Implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională 2016-

2020 este supusă consultărilor publice de către Comisia Parlamentară 

pentru Administrație Publică, Devoltarea Regională,  Mediu și 

Schimbări Climatice 

 Cadrul Monitorizării bazate pe rezultate pentru Strategia Națională de 

Dezvoltare Regională 2016-2020 și Strategia de Dezvoltare Regională 

este în aplicare

 În contextul cofinanțării UE în valoare de 39.8 milioane Euro, 

facilitarea procesului de coordonare la nivel de politici
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Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea 

Politicii de Dezvoltare Regională

Planificarea pentru perioada iulie - decembrie 2017

 Analiza și consultanța cu privire la sinergizarea Fondului Național  

pentru Dezvoltare Regională, Fondului Ecologic Național și a Fondului 

pentru Eficiență Energetică și a bugetelor locale de investiții este 

oferită

 Proiectul regulamentului noului Minister al Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale și Mediului este elaborat

 Strategia de Comunicare a MDRC este în proces de implementare
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Implementat de

Domeniul de Intervenție II

Suport Consiliilor Regionale 
pentru Dezvoltare
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Domeniul de Intervenție II: Suport Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare

Realizări în perioada ianuarie - iunie 2017

 Proiectele regulamentelor pentru Comisiile Regionale Sectoriale sunt 

elaborate de grupurile de lucru din fiecare Consiliu Regional pentru 

Dezvoltare 

 Deciziile oficiale ale Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare cu privire la 

crearea Comisiilor Regional Sectoriale sunt preconizate pentru iunie 2017

 După cum s-a convenit în cadrul ultimei ședințe a Comitetului Director al 

MSPL, ministerele de resort urmează să desemneze reprezentanți în 

calitate de copreședinți ai Comisiilor Regional Sectoriale 

 Echipa de experți internaționali și naționali pe termen scurt care va acorda 

suport în antrenarea cetățenilor în livrarea serviciilor publice locale a fost 

stabilită 
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 Urmează să fie selectată cîte o organizație/consorțiu de organizații a societății civile 

în fiecare Regiune de Dezvoltare pentru a îmbunătăți transparența și 

responsabilitatea privind proiectele de investiții publice

 UE intenționează să ofere o contribuție în valoare de 5 milioane Euro pentru a 

extinde abordarea menționată mai sus 

 Autoritățile Publice Locale beneficiază de suport prin intermediul 

organizației/consorțiului de organizații a societății civile în materie de planificare 

locală, sensibilizare și conștientizare, precum și cooperare inter-comunitară utilizând 

metode participative

 Programele regionale sectoriale în domeniile Aprovizionare cu Apă și Canalizare și 

Eficiență Energetică pentru UTA Găgăuzia sunt elaborate 

 Echipa de experți/consultanți, care va acorda suport Comisiilor Regionale Sectoriale 

la elaborarea și implementarea planurilor regional sectoriale este stabilită

Implementat de

Domeniul de Intervenție II: Suport Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare

Planificarea pentru perioada iulie – decembrie 2017
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Domeniul de Intervenție III

Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională

Implementat de
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Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor 
de Dezvoltare Regională

Realizări în perioada ianuarie – iunie 2017

 Obiectivele: Stația de epurare a apelor uzate din Costești, Stația de tratare a 

apei potabile din Cahul și sistemul de canalizare din satul Roșu sunt finalizate

 Acordul multipartit cu privire la proiectul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare 

Cahul - Lebedenco – Vulcanești este agreat și compania de proiectare este 

selectată 

 Procedurile de verificare cu privire la 10 proiecte în Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare și 8 proiecte în Eficiența Energetică în clădirile publice sunt 

finalizate; temele de proiect aferente sunt în curs de elaborare

 Proiectul final al “Manualului de aplicare pentru măsurile investiționale cu 

finanțare UE” este finalizat și va fi circulat pentru obținerea comentariilor finale
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Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională

Realizări în perioada ianuarie – iunie 2017

 Pachetul de documente pentru contractul cofinanțării UE în valoare 

de 3.5 milioane Euro este finalizat și semnat

 Proiectul pre-final al pachetului de documente pentru contractul cu 

UE în valoare de 39.8 milioane Euro este finalizat 

 Extinderea până în iunie 2018 a cofinanțării din partea României 

pentru conectările la sistemul de canalizare din satul Roșu este 

aprobată

 Extinderea Fondului German pentru Dezvoltarea Regională până în 

decembrie 2018 este solicitată; aprobarea oficială este în curs de 

examinare

Implementat de



Page 18

Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională

Planificarea pentru perioada iulie – decembrie  2017 

 Contractarea serviciilor de proiectare pentru proiectul de Aprovizionare 

cu Apă și Canalizare Cahul - Lebedenco finanțat de Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare şi Cooperare SDC / UE (0.330 milioane Euro)

 Licitația pentru lucrările de construcție în cadrul proiectului de 

Aprovizionare cu Apă și Canalizare Leova-Iargara (3.5 milioane Euro) 

este lansată

 Licitația pentru proiectul de Eficiență Energetică la spitalul Călărași este 

relansată  
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Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională

Planificarea pentru perioada iulie – decembrie  2017 

 “Manualul de aplicare pentru măsurile investiționale cu finanțare UE”, 

inclusiv regulamentul nou de achiziții este finalizat și prezentat Agențiilor 

de Dezvoltare Regională și sectorului privat 

 Implementarea cofinanțării UE în valoare de 3.5 milioane Euro este 

lansată

 Licitațiile pentru serviciile de proiectare pentru 18 proiecte sunt lansate

 Pachetul de documente pentru contractul cu UE în valoare de 39.8 

milioane Euro este finalizată și contractul respectiv este semnat
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Domeniul de 

Intervenție IV

Instituționalizarea 

instruirilor și 

dezvoltarea 

capacităților

Implementat de
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Implementat de

Domeniul de Intervenție IV: Instituționalizarea modulelor 

de  formare

Realizări în perioada ianuarie – iulie 2017

(1) Instituționalizarea modulelor de formare la cerere 

 Evaluarea necesităților în domeniile de Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare și Eficiență Energetică este finalizată și validată

 3 module de instruire sunt pilotate („Marketing Regional” în 

parteneriat cu Academia de Administrare Publică; „Managementul 

Resurselor Umane” și „Proiecte de Investiții” pentru operatorii 

serviciilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei) 

 7 module de formare elaborate anterior au fost reimplementate (un 

total de 160 participanți din partea Autorităților Publice Locale de nivel 

1, 2, Agențiilor de Dezvoltare Regională, serviciilor publice în apă; 

71% participanți femei)
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Implementat de

Domeniul de Intervenție IV: Institutionalizarea modulelor 

de  formare

Realizări în perioada ianuarie – iulie 2017

(2) Sprijin în Dezvoltarea Organizațională a Instituțiilor de Formare

 Elaborarea a 2 Planuri de Acțiuni pentru Dezvoltarea Instituțională a 

Instituțiilor de Formarea este finalizată și implementarea este inițiată

(3) Sprijin în Schimbul de Experiență și Crearea de Rețele 

 Al 3-lea Forum Deschis al Autorităților Locale pe tema “Modernizarea 

Serviciilor Publice Locale” organizat de Academia de Administrare 

Publică desfășurat pe 29 martie

 Vizita de studiu în România pentru companiile de proiectare în 

parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a fost organizată
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Domeniul de Intervenție IV: Instituționalizarea Modulelor 

de Formare 

Planificarea pentru perioada iulie – decembrie 2017

(1) Instituționalizarea Modulelor de Formare la cerere 

 4 module de formare noi sunt pilotate („Managementul Proprietății 

Publice” în parteneriat cu Academia de Administrare Publică; „Achiziții 

Publice” pentru operatorii din domeniul Aprovizionării cu Apă și 

Canalizare în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei; 2 

module de formare în domeniul Eficienței Energetice în parteneriat cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei) 

 7 module de formare elaborate anterior sunt reimplementate  
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Domeniul de Intervenție IV: Instituționalizarea Modulelor 

de Formare 

Măsurile următoare în perioada iulie – decembrie 2017

(2) Sprijin în Dezvoltarea Organizațională a Instituțiilor de Formare

 Implementarea măsurilor prioritare din Planurile de Acțiuni pentru 

Dezvoltarea Instituțională a Instituțiilor de Formare

(3) Sprijin în Schimbul de Experiență și Crearea de Rețele 

 Al 4-lea Forum Deschis al Autorităților Locale organizat de Academia 

de Administrare Publică 

 Conferința (Inter-) Națională în sectorul Apă și Canalizare este 

organizată

 Schimbul între Moldova, Georgia și Ucraina cu privire la capitolele pe 

“Dezvoltare Regională” din Acordul de Asociere cu UE este inițiat

Implementat de
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Provocările de bază ale MSPL 

pentru discuții și decizii

Implementat de
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 Cu referire la noua Lege privind Dezvoltare Regională, lipsește claritatea 

cu privire la viitorul rol/mandat al instituțiilor din sectorul Dezvoltării 

Regionale, precum și colaborarea acestora cu viitoarele ministere 

comasate

 Recomandări/decizii: MSPL urmează să lucreze într-o coordonare 

strânsă cu Centrul pentru Implementarea Reformelor pe acest subiect

 Lipsa clarității cu privire la viitoarea componență și mandat al Consiliului 

Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) și a 

Comitetului Director al MSPL

 Recomandări/decizii: MSPL urmează să elaboreze o propunere cu 

privire la structura noului Comitet Director în conformitate cu structura 

nouă a Guvernului

Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea Politicii 

de Dezvoltare Regională (1)

Implementat de
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 Suprapunerea suporturilor pentru proiectul de Aprovizionare cu 

Apă și Canalizare Cahul/Vulcănești în UTA Găgăuzia

 Recomandări/decizii:

 Reprezentanții UTA Găgăuzia urmează să confirme că 

Vulcănești va folosi apeductul Cahul –Vulcănești în calitate de 

sursă de apă implicită; Agenția de Dezvoltare și Coordonare a 

Turciei TIKA va acorda suport în mod exclusiv pentru crearea 

opțiunii de rezervă 

 Reprezentanții Agenției de Dezvoltare și Coordonare a Turciei 

TIKA și din Vulcănești urmează să fie incluși în componența 

Comitetului Director Local 

Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea Politicii 

de Dezvoltare Regională (2)

Implementat de
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 Clarificarea problemei de compensare a cheltuielilor membrilor 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare este pe lista de așteptare 

 Recomandări/decizii: A efectua o analiză a cadrului legislativ și 

normativ aferent și a prezenta recomandări pentru operarea 

amendamentelor necesare pentru a asigura compensarea 

membrilor Consiliului de Dezvoltare Regională

 Sunt necesare servicii de secretariat pentru Comisiile Regional 

Sectoriale 

 Recomandări/decizii: Agențiile de Dezvoltare Regională cu 

suportul MSPL urmează să asigure serviciile de secretariat pentru 

Comisiile Regionale Sectoriale     

Domeniul de Intervenție II: Suport Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare (1)

Implementat de
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 Încrederea limitată a cetățenilor în procesele de achiziții 

 Recomandări/decizii: Promovarea implicării cetățenilor prin 

punerea la dispoziție a liniilor directoare (“toolkits”) pentru 

Comitetele Locale de Cetățeni în scopul sporirii gradului de 

conștientizare și responsabilizării sociale

Domeniul de Intervenție II: Suport Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare (2) 
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 Suportul adițional acordat Agențiilor de Dezvoltare Regională în 

procesul de implicare a acestora în cofinanțarea UE este în proces de 

discuție 

 Recomandări/decizii: Încurajarea MDRC și a Agențiilor de 

Dezvoltare Regională să agreeze conceptul prezentat

 Număr limitat și calitatea scăzută a ofertelor, precum și necesitatea 

de a mări substanțial activitățile de comunicare și infomare în acest 

sens 

 Recomandări/decizii: A se acorda suport privind măsurile de 

dezvoltare a sectorului privat prin intermediul Camerei de Comerț 

și Industrie și asociațiilor profesionale 

Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor de 

Dezvoltare Regională (1)

Implementat de
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 Calendar restrâns de implementare a componentei Aprovizionare cu 

Apă și Canalizare Cahul - Lebedenco finanțată de Agenţia Elveţiană 

pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC) 

 Recomandări/decizii: Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare (SDC) să ia în considerare extinderea calendarului de 

implementare a cofinanțării până în 12.2018

 Procedura de verificare a proiectului de Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare din Rîșcani/Costești prevede schimbări în domeniul de 

aplicare preconizat al măsurilor finanțate de UE

 Recomandări/decizii: MSPL urmează să identifice soluții fezabile 

în cadrul bugetului disponibil în comun cu partenerii 

Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor de 

Dezvoltare Regională (2)
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 Conform procedurii de verificare a proiectului de Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare în Leova și a discuțiilor cu partenerii, se prevăd schimbări 

în domeniul de aplicare preconizat al măsurilor finanțate de UE

 Recomandări/decizii: Consiliu Raional Leova să prezinte spre 

aprobare Consiliului de Dezvoltare Sud și, respectiv, Consiliului 

Național de Dezvoltare Regională solicitarea de operare a 

schimbărilor aditiționale

Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor de 

Dezvoltare Regională (3)
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Domeniul de Intervenție III: Suport Agențiilor de 

Dezvoltare Regională (4)

 Autospecialele de gunoi pentru Florești – cercetarea penală în curs 

blochează cheltuirea fondurilor alocate: 

 Recomandări/decizii: A elabora opțiunea B pentru realocarea 

fondurilor și de a examina aplicarea acesteia în dependență de 

rezultatele investigației cazului

 Confiscarea de către autorități a vehiculelor din Cahul 

 Recomandări/decizii: A solicita instituțiilor fiscale implicate să 

clarifice situația fără a avea drept țintă mijloacele finanțate din banii 

donatorilor și să elibereze vehiculele confiscate  
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 Lipsa unui scenariu realist în ce privește finanțarea durabilă a 

modulelor de formare elaborate după finalizarea acordării suportului 

de către MSPL

 Recomandări/decizii: A elabora o strategie de ieșire 

împreună cu fiecare instituție de formare pentru a asigura 

durabilitatea modulelor elaborate

Domeniul de Intervenție IV: Instituționalizarea 

Instruirilor și Dezvoltarea Capacităților

Implementat de
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Toate prezentările pot fi accesate la 

www.serviciilocale.md

Raportul de Progres MSPL nr.3:

http://serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1400&t=/Rapoarte-

de-progres/Raport-de-progres-Nr-3-MSPL-faza-2-Ianuarie-Martie-2017

Proiectul Planului Operațional al MSPL (2016-2018):

http://serviciilocale.md/public/files/plan_operational/2017_06_22_MSP

L_2.0_Plan_Operational_AD_EN.pdf

Implementat de
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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 !

Proiect co-finanțat de

Implementat de

în cooperare cu 

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

