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SUMAR EXECUTIV 
 
Începînd cu anul 2010, GIZ 
implementează proiectul „Modernizarea 
serviciilor publice locale în Republica 
Moldova“ (MSPL), sub coordonarea 
Ministerului German pentru Cooperare 
Economică și Dezvoltare (BMZ). 
 
Partenerul instituțional al proiectului MSPL 
este Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC), iar actorii-cheie 
care asigură implementarea proiectului 
sunt cele trei Agenții de Dezvoltare 
Regională (ADR-uri). 
 
Principalii beneficiari ai proiectului MSPL 
sunt cetățenii din jurisdicția Autorităților 
Publice Locale (APL-urilor) din cele trei 
Regiuni de Dezvoltare ale Republicii 
Moldova. 
 
Cadrul temporal de implementare a 
proiectului MSPL este stabilit pentru 
perioada 01/2010 – 12/2015. 
 
BMZ și Guvernul Republicii Moldova au 
decis că proiectul MSPL va avea  
continuitate și etapa următoare va începe 
în luna ianuarie 2016. 
 
Scopul general al proiectului este de a 
îmbunătăți condițiile de prestare ale 
serviciilor publice locale în localitățile 
selectate din Republica Moldova, prin 
acordarea suportului actorilor regionali și 
locali în racordarea necesităților locale la 
prioritățile regionale și naționale. 
 
Proiectul MSPL vizează două domenii de 
intervenție: 
 
Domeniul de Interven ție 1 – Serviciile 
Publice Locale 

� Suport acordat ADR-urilor și APL-
urilor în planificarea, elaborarea, 
implementarea și gestionarea 
proiectelor-pilot, în vederea 
îmbunătățirii serviciilor publice 
locale. 
 

În cadrul Domeniului de intervenie nr. 1, 
proiectul MSPL a colaborat cu MDRC și 
cele 3 ADR-uri, precum și cu multe dintre 

instituțiile partenere menționate mai sus, 
cu scopul de a sprijini diverse APL-uri de 
nivelul 1 din 9 raioane, în vederea 
implementării următoarelor proiecte-pilot: 
 

� Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi 
canalizare în raionul Cahul 

� Îmbunătăţirea serviciilor de apă şi 
canalizare în raionul Râşcani 

� Îmbunătăţirea serviciilor de apă în 
raionul Leova 

� Îmbunătăţirea serviciilor de 
gestionare a deşeurilor solide în 
raioanele Şoldăneşti și Rezina 

� Îmbunătăţirea serviciilor de 
gestionare a deşeurilor solide în 
raionul Florești 

� Îmbunătățirea sistemului de 
iluminare stradală în Tătărăuca 
veche, raionul Soroca 

� Îmbunătățirea eficienţei energetice 
în Spitalul raional din Orhei 

� Îmbunătățirea eficienţei energetice 
în Spitalul raional din Nisporeni 

 
Proiectele pilot sunt implementate în baza 
Modelului de Serviciu public eficient, și 
sunt susținute din partea MSPL în 
următoarele 5  domenii: 
 

� Planificarea și programarea 
strategică locală (sprijin în 
elaborarea capitolului respectiv din 
Strategia de Dezvoltare Socio-
Economică a raionului și planurile 
de dezvoltare locală); 

� Participarea comunitară prin 
campanii de informare și 
conștientizare a cetățenilor în 
calitate de clienți ai serviciilor 
publice locale; 

� Implementarea măsurilor de 
îmbunătățire a infrastructurii în cele 
trei sectoare; 

� Consolidarea capacității furnizorilor 
de servicii în cele trei sectoare; 

� Promovarea cooperării 
intercomunitare pentru prestarea 
serviciilor publice în cele 3 
sectoare la nivel regional. 
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Domeniul de Interven ție 2 – 
Planificarea și programarea 
regional ă 

� Suport acordat ADR-urilor și APL-
urilor în planificarea și 
programarea regional sectorială. 

 
În cadrul Domeniului de intervenție nr. 2, 
proiectul MSPL a continuat să ofere sprijin 
pentru toate părțile implicate, cu scopul de 
a îmbunătăți planificarea și programarea 
regional sectorială în domeniul de 
alimentare cu apă și canalizare, 
management al deșeurilor solide, eficiența 
energetică a clădirilor publice, precum  și 
drumuri locale și regionale. 
 
În afară de partenerii instituționali – MDRC 
și cele 3 ADR-uri (Nord, Centru și Sud) – 
partenerii-cheie ai proiectului sunt: 

� Ministerul Mediului; 
� Ministerul Economiei; 
� Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor;  
� Cancelaria de Stat; 
� APL-urile de nivelul 1 (Primării) și 

APL-urile de nivelul 2 
(administrația raioanelor); 

� Consiliile Regionale pentru 
Dezvoltare; 

� Agenția pentru Eficiență 
Energetică; 

� Camera de Comerț și Industrie. 
� Academia de Administrare Publică; 
� Congresul Autorităților Locale din 

Moldova; 
� Asociația Moldova Apă-Canal; 

 
Bugetul total al proiectului MSPL este de 
23,8 milioane Euro pentru perioada 2010-
2015.  
MSPL beneficiază de finanțare din partea 
următorilor donatori:  
 

� Guvernul Germaniei  (12,6 
milioane Euro); 

� Guvernul Suediei (5,5 milioane   
Euro); 

� Guvernul României (0,7 milioane  
Euro); 

� Comisia Europeană (5 milioane 
Euro). 

 

Adițional la proiectul MSPL, la sfârșitul 
anului 2012, BMZ a contractat proiectul 
„Fondul pentru Dezvoltarea Regională în 
Republica Moldova”, care oferă surse 
financiare pentru a sprijini implementarea 
unui număr de proiecte-pilot de 
îmbunătățire a prestării serviciilor publice 
locale în diferite sectoare – Aprovizionarea 
cu apă și canalizare, Managementul 
deșeurilor solide, Eficiența Energetică în 
clădiri publice. Bugetul curent al proiectului 
“Fondul pentru Dezvoltarea Regională” 
este de 7,3 milioane. Euro. 
 
REALIZĂRI: 
 
În cadrul perioadei de raportare, cuprinsă 
între 1 octombrie –  31 decembrie 2014, 
proiectul „Modernizarea serviciilor publice 
locale” a înregistrat progrese substanțiale 
în implementarea activităților planificate în 
ambele Domenii de Intervenție. 
Principalele realizări ale proiectului MSPL 
sunt următoarele: 
 
În strânsă colaborare cu MDRC, CRD-urile 
și ADR-urile, procesul participativ de 
elaborare a trei Programe Regional 
Sectoriale în sectorul Drumuri Locale și 
Regionale, în toate cele trei regiuni (Nord, 
Centru și Sud) a fost finalizat. Aceste 
documente vor fi prezentate pentru 
consultări publice și prezentate spre 
aprobare la CRD-urile respective. 
 
Până în prezent, mai mult de 150 de 
Concepte Posibile de Proiect au fost 
identificate și revizuite în sectoarele 
Aprovizionarea cu apă și canalizare, 
Managementul deșeurilor solide, Eficiența 
Energetică în clădiri publice. După 
screening-ul inițial efectuat de Grupurile 
de Lucru Regional Sectoriale cu asistența 
tehnică a MSPL, au fost propuse un 
număr total de 48 de Concepte Posibile de 
Proiect în valoare de 166 de milioane 
Euro, pentru o prioritizare ulterioară de 
către Comisiile Interministeriale create prin 
ordinul MDRC: 

� 33 de Concepte Posibile de Proiect 
în Eficiență Energetică, cu o 
valoare combinată de 45 milioane 
Euro; 

� 3 Concepte Posibile de Proiect în 
Managementul Deșeurilor Solide 
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cu o valoare combinată de 26 
milioane Euro; 

� 12 Concepte Posibile de Proiect în 
Aprovizionarea cu Apă și 
Canalizare în valoare de 95 
milioane Euro. 

În domeniul Eficiență Energetică, 4 
Concepte de Proiecte Viabile cu o valoare 
totală de 4,3 milioane Euro sunt în curs de 
a fi dezvoltate. 
 
În domeniul Managementul Deșeurilor 
Solide, au fost atinse progrese 
semnificative în 3 studii de fezabilitate, 
inclusiv integrarea dimensiunii de gen și 
evaluarea impactului asupra mediului în 3 
zone de Management a Deșeurilor Solide. 
Au fost identificate locații pentru 
amplasarea stațiilor de transfer în 
Regiunile de Dezvoltare Nord și Centru, în 
timp ce deciziile pentru amplasarea 
locațiilor stațiilor de transfer atît în 
Regiunea Centru cît și în regiunea Nord 
sunt încă în proces de așteptare și este 
necesară rezolvarea urgentă a acestora. 
 
În domeniul Aprovizionare cu apă și 
canalizare, pe data de 11 februarie 2015, 
au fost selectate 12 Concepte de Proiect 
Viabile de Comisia Interministerială, 
pentru dezvoltare ulterioară a acestora. 
 
În domeniul Drumuri regionale și locale, 
metodologia de stabilire a celulelor și 
coridoarele rutiere a fost agreată cu 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor și Ministerul Transporturilor 
și Infrastructurii Drumurilor. 
 
Rezultatele Sondajului privind gradul de 
satisfacție a părților interesate în ceea ce 
privește capacitatea Agențiilor de 
Dezvoltare Regională de a facilita în mod 
eficient procesul de dezvoltare regională 
efectuat de către Centrul de Analiză şi 
Investigaţii Sociologice CIVIS, arată că 
66% din părțile interesate din 33 APL-uri 
implicate în planificarea și programarea 
regional sectorială și-au exprimat 
satisfacția privind capacitățile de facilitare 
a Agențiilor de Dezvoltare Regională. 
 
În strânsă colaborare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, 
Agențiile de Dezvoltare Regională și 

Autoritățile Publice Locale relevante, 
proiectul MSPL a finalizat sprijinul în 
revizuirea Memorandumurilor de 
Înțelegere (inclusiv Matricea cadrului logic, 
Matricea riscurilor, precum și Planurile de 
Implementare) pentru toate proiectele-pilot 
în corespundere cu Modelul de Serviciu 
public eficient  și monitorizare și evaluare 
bazată pe rezultate. Toate 
Memorandumurile de Înțelegere au fost 
semnate de principalii parteneri la data de 
16 decembrie 2014. Prin aceaste 
Memorandumuri de Înțelegere, a fost 
întocmit un transfer al dreptului de 
proprietate și a fost definită planificarea 
sistematică, avînd la bază un proces de 
implementare orientat spre rezultate. 
 
Un proiect-pilot în domeniul Eficienței 
Energetice – Îmbunătățirea sistemului de 
iluminare stradală din Tătărăuca Veche - a 
fost finalizat cu succes. 
 
În sectorul Aprovizionare cu apă și 
canalizare, au fost finalizate și aprobate de 
către raioanele Cahul, Leova și Rîșcani 
studiile de fezabilitate, care vizează 
identificarea soluțiilor cele mai adecvate 
pentru îmbunătățirea furnizării de servicii. 
 
În sectorul Managementul Deșeurilor 
Solide, a fost finalizată înregistrarea a 
două societățile pe acțiuni "Servicii 
Salubrizare Florești" și "Salubritate 
Șoldănești" și au fost semnate contracte 
de delegare a serviciilor cu 11 APL-uri de 
nivelul întâi. 
 
În ceea ce privește dezvoltarea 
capacităților furnizorilor de servicii, 
proiectul MSPL în parteneriat cu Asociația 
”Moldova Apă Canal”, a finalizat un prim 
program de dezvoltare a capacităților 
pentru 32 de furnizori de servicii 
municipale, inclusiv 113 de participanți (38 
femei și 75 bărbați). 
De asemenea, Camera de Comerț și 
Industrie, în colaborare cu proiectul MSPL, 
a continuat să livreze cel de-al 7-lea curs a 
Managerului Energetic European 
(EUREM), exclusiv pentru cei 32 manageri 
energetici raionali.  
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PROVOCĂRI: 
 
Deși diverse realizări au fost înregistrate în 
cursul perioadei de raportare, proiectul 
MSPL s-a confruntat cu mai multe 
provoc ări : 

� ADR-urile și APL-urile au fost 
pentru prima dată expuse la o 
abordare complexă și 
comprehensivă, care se 
îndepărtează de la o abordare  
locală delimitată de hotarele 
administrativ-teritoriale către una 
cu o arhitectură regional sectorială. 
Aprobarea listei Conceptelor 
Posibile de Proiect, care în 
continuare va fi dezvoltată la etapa 
Conceptelor de Proiect Viabile cu 
suport din partea proiectului MSPL, 
a fost realizată în timpul sesiunilor 
Comisiilor Inter-ministeriale, care 
au fost create recent. 

 
Acest lucru a creat întârzieri în 
procesul de progresare în 
dezvoltarea proiectelor la etapele 
de Concepte de Proiect Viabile și, 
ulterior,  Concepte de proiecte 
propuse spre finanțare. Este 
nevoie de o strânsă coordonare și 
cooperare cu ministerele și APL-
urile relevante, în calitate de 
aplicanți ai conceptelor de proiect. 

  

o Sursele de finanțare fragmentate și 
necoordonate la nivel național și 
internațional fac dificil obținerea 
unui impact coerent și durabil. Din 
perspectiva proiectului MSPL, 
acest lucru este relevant pentru 
următoarele surse naționale de 
finanțare: Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională, Fondul 
Ecologic, Fondul pentru Eficiență 
Energetică, Fondul Rutier. Există o 
incertitudine privind acoperirea 
financiară (din Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională) 
pentru stațiile de sortare și transfer 
din raionul Florești, precum și 
pentru Centrul de Management al 
Deșeurilor Solide din Parcani. 

 

o Demararea proiectului Băncii 
Mondiale privind Drumurile locale 
și regionale este o oportunitate 
pentru abordarea de planificare și 
programare regională, pentru că o 
parte semnificativă din portofoliul 
de proiecte respectiv ar putea fi 
finanțată prin intermediul acestui 
proiect. Întârzierile privind 
aprobarea Programelor regional 
sectoriale în sectorul Drumuri 
regionale și locale ar putea periclita 
această oportunitate.  

 
o Necesitatea de a clarifica dacă 

Programele regional sectoriale 
sunt eligibile pentru finanțare prin 
intermediul viitorului program de 
sprijinul al UE pentru Agricultură și 
Dezvoltare Rurală. Acest lucru 
depinde în mare parte de 
obiectivele programului care 
urmează să fie prevăzute în 
respectiva Matrice de Politici. 

 
� Avantajele economice ale 

cooperării intercomunitare în ceea 
ce privește prestarea de servicii 
merită o promovare mai puternică. 
Proiectul MSPL observă o lipsă a 
conceptului privind regionalizarea 
serviciilor la nivel național, precum 
și necesitatea dezvoltării capacității 
și sprijinului în continuare. Ezitarea 
consiliilor locale în aprobarea 
regionalizării serviciilor și creării 
prestatorilor de servicii regionale, 
necesită eforturi concentrate și 
convingătoare din partea 
instituțiilor de stat, precum și legi 
auxiliare concrete în ceea ce 
privește Legea cu privire la 
serviciile intercomunitare 

 
Proiectele-pilot și Portofoliul de 
proiecte necesită asumarea 
deplină a tuturor instituțiilor locale, 
regionale și naționale implicate. 
Proiectul MSPL poate furniza 
servicii de consultanță, asistență 
tehnică, dar nu poate lua decizii în 
numele instituțiilor din Republica 
Moldova. Această problemă a 
constituit o provocare specifică în 
perioada de raportare în cazul 
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proiectului de gestionare a 
deșeurilor solide în Șoldănești și 
Rezina și în identificarea locațiilor 
pentru depozitele de deșeuri, în 
cadrul Programelor regional 
sectoriale. 
 

• În timpul proceselor de achiziții 
publice ale lucrărilor de construcții, 
proiectul MSPL s-a confruntat cu 
trei provocări de bază: 
 

o Probleme ce vizează 
calitatea documentației 
tehnice întocmite în numele 
APL-urilor; 

o Un număr relativ redus de 
oferte care îndeplinesc 
condițiile formale. 

 
Acest lucru a dus la amânări în 
aprobarea pachetelor de 
documente de achiziții publice și în 
întârzieri din cauza anulărilor sau / 
și din cauza mai multor publicații. 
MSPL a constatat lipsa de 
companii calificate care ar putea 
prezenta documente de licitație 
valabile și complete. Proiectul a 
trebuit să investească resurse 
considerabile (în termeni de timp și 
consultanță) în actualizarea 
documentației tehnice și pregătirea 
documentației de licitație și a 
introdus noi mecanisme de control 
intern al calității, pentru a evita 
întârzieri inutile. O provocare 
majoră vizează introducerea unor 
tehnologii "avansate" și tehnici 
care necesită coordonarea intensă 
cu autoritățile din Republica 
Moldova. 
 
Companiile internaționale care sunt 
interesate să participe la procedura 
de licitație trebuie să vină fizic în 
Moldova pentru a studia 
documentația, pentru că 
documentația standard și devizul 
de cheltuieli sunt diseminate 
electronic, la cerere și plată. Mai 
mult, companiile străine nu pot 
prezenta licențele moldovenești 
necesare, care să le permită să 
livreze lucrări. O altă dificultate 

pentru ei este să întocmească 
oferte referitoare la normele de 
construcții care provin din fostul 
sistem sovietic. Documentele de 
licitație se întocmesc, de obicei, 
doar în limba română. Toate 
acestea duc la o participare foarte 
redusă a companiilor străine la 
procedurile de licitație. În prezent, 
doar un consorțiu cu o companie 
din Republica Moldova rămâne ca 
o soluție. 
 

• Standardele și normele depășite 
rămân un obstacol pentru 
implementarea proiectului - 
standardele trebuie să fie 
actualizate la practica 
contemporană din Europa, atât 
pentru materialele utilizate, cât și 
pentru implementarea efectivă a 
proiectelor. De exemplu, investițiile 
în creșterea eficienței energetice în 
clădirile publice îndeplinesc 
standarde mai mici decât în țările 
UE, din cauza standardelor 
învechite pentru materialele și 
sistemele IT / baze de date în 
folosință de estimările de costuri. 

 

• Lipsa de responsabilitate 
instituțională pentru aplicarea 
cadrului legal și achitarea tarifelor 
adecvat pentru serviciile publice 
are o influență negativă în 
asigurarea durabilității operatorului 
de servicii și a investițiilor. 
Acest lucru a constituit în mod 
special o provocare în proiectul-
pilot în domeniul gestionării 
deșeurilor solide în raioanele 
Șoldănești și Rezina.  

• Lipsa de claritate cu privire la 
angajamentul instituțional pentru a 
lansa suportul pentru proiectele 
FEE. 

 
CONCLUZII și RECOMANDĂRI 
pentru parteneri:  

• Asigurarea și agrearea asupra unui 
mesaj unitar al Guvernului 
Republicii Moldova către 
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comunitatea donatorilor și băncile 
de dezvoltare în ceea ce privește 
relevanța Programelor Regional 
Sectoriale - atât pentru regiuni, cât 
și pentru ministerele sectoriale. 
La nivel de politici / MDRC / 
CNCDR, este necesar de a decide 
ca planificarea sistematică și 
abordarea de portofoliu va servi 
drept bază pentru finanțări viitoare 
a proiectelor de dezvoltare 
regională. Acest lucru ar trebui să 
se aplice pentru FNDR și alte 
fonduri naționale extra-bugetare. 
Se recomandă ca MDRC să 
inițieze crearea grupului de lucru 
inter-ministerial pentru dezvoltarea 
conceptului de atragere și aliniere 
a resurselor financiare pentru 
punerea în aplicare a proiectelor 
de dezvoltare regională elaborate 
sistematic. 
În acest context, se propune ca 
MDRC, cu sprijinul proiectului 
MSPL să prezinte la următoarea 
reuniune a CNCDR recomandările 
privind îmbunătățirea cooperării 
inter-ministeriale și punerea în 
aplicare a politicii de dezvoltare 
regională. 
De asemenea, este necesar să se 
consolideze în continuare dialogul 
donatorilor prin intermediul unei 
platforme active pentru a promova 
și mobiliza resursele necesare 
pentru implementarea proiectelor 
de investiții care reies din 
Programele Regional Sectoriale 
elaborate în cele patru sectoare. 
Corespunzător, este sugerată de a 
propune către Delegația Uniunii 
Europene organizarea unei întâlniri 
cu instituțiile financiare 
internaționale, în al doilea trimestru 
al 2015. 

• În cazul proiectelor-pilot, se 
recomandă ca ADR-urile să preia  
conducerea privind implementarea 
viitoare a proiectelor, în 
conformitate cu Modelul serviciului 
public eficient bazat pe 5 piloni și 
Memorandumurile de Înțelegere 
respective. 

 

• Se recomandă de a solicita din 
partea Cancelariei de Stat să 
dezvolte în continuare cadrul 
legislativ și normativ CIC, precum 
și instrumentele operaționale 
pentru regionalizarea serviciilor 
publice, în special în ceea ce 
privește serviciile de aprovizionare 
cu apă și canalizare și 
managementul deșeurilor solide. 
 

• Proiectul MSPL recomandă să fie 
propuse instituțiilor relevante din 
Moldova să faciliteze participarea 
companiilor internaționale la 
procesele de achiziții publice, prin 
eliminarea elementelor 
discriminatorii și tratarea achizițiilor 
în calitate de achiziții 
internaționale. Se propune, de 
asemenea, să se efectueze un 
atelier de lucru organizat de 
MDRC, susținut de proiectul MSPL 
prin intermediul componentei 
Suport complementar pentru 
sectorul privat, inclusiv MIEPO, 
CCI și asociațiile de afaceri 
internaționale.  

• Se recomandă ca MDRC să-și 
reînnoiască eforturile pentru a 
identifica asistență potențială care 
ar fi furnizată prin intermediul 
comunității naționale și 
internaționale (în special UE, 
Guvernul României) și să înceapă 
sincronizarea standardelor și 
reglementărilor naționale în 
construcție cu standardele 
europene relevante în viitorul 
imediat. 
 

• Se recomandă ca MDRC, 
împreună cu instituțiile competente 
să promoveze stabilirea de 
proceduri / instrumente eficiente 
pentru organizarea colectării 
impozitelor și taxelor pe o bază de 
recuperare a costurilor și luarea în 
considerare a sancțiunilor la nivel 
local. 

• Se recomandă ca Ministerul 
Economiei, MDRC, proiectul MSPL 
și Ambasada Suediei să decidă de 
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comun acord dacă / cum să 
procedeze cu sprijinul propus 
pentru Fondul pentru Eficiență 
Energetică. 

 

Detalii cu privire la progresele realizate 
conform punctelor de reper convenite ale 
proiectului MSPL sunt prezentate în 
următoarele capitole ale acestui raport. 
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ABREVIERI ȘI ACRONIME
AAC Aprovizionare cu apă și canalizare 

AAP Academia de Administrare Publică 

ADA Agenția Austriacă pentru Dezvoltare 

AMAC Asociația Moldova Apă-Canal 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

AEE Agenția pentru Eficiență Energetică 

APC Administrația Publică Centrală 

APL Administrația Publică Locală 

ARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru 

AT Asistență tehnică 

BMZ Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

CALM Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova 

CC Consolidarea Capacităților 

CCI Camera de Comerț și Industrie 

CDL Comitet director local 

CIC Cooperare intercomunitară 

CIMDS Centru integrat de management al deșeurilor solide 

CLC Comitet local de cetățeni 

CL Consiliu local 

CNCDR Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CNPF Comisia Națională a Pieței Financiare 

CPP Concept posibil de proiect 

CPV Concept de proiect viabil 

CR Consiliu raional 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CTF Cooperare Transfrontalieră 

DI Domeniu  de Intervenție 

DP Dezvoltarea proiectelor 

DR Dezvoltare Regională 

DRL Drumuri regionale și locale 

EE Eficiență Energetică 

EIM Evaluarea de Impact asupra Mediului 

FEE Fondul pentru Eficiență Energetică 

FNDR Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei  

GLP Grup de lucru de proiect 
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GLR(S)           Grup de Lucru Regional (Sectorial) 

GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (Grup de 
consultanță) 

GPS Sistemul de Poziționare Global 

IEVP Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat 

IEV Instrumentul European de Vecinătate 

IMÎ Impactul asupra Mediului Înconjurător 

ÎM Întreprindere Municipală 

IMSP Instituția Medico-Sanitară Publică 

MBR Monitorizare bazată pe rezultate 

MC Mobilizarea comunității 

MdÎ Memorandum de înțelegere 

MDL Lei Moldovenești 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 MDS Managementul deșeurilor solide 

M&E Monitorizare și evaluare 

MIEPO Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului 

MINV Măsuri de investiții 

MM Ministerul Mediului 

MPP Managementul proprietății publice 

MSPL Modernizarea Serviciilor Publice Locale 

MTID Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor 

NALAS Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Sud-estul Europei 

PIP Plan de implementare a proiectului 

PPL Programare și planificare locală 

PPR Programare și planificare regională 

PRS Program Regional Sectorial 

RD Regiune de dezvoltare 

RM Republica Moldova 

ROITE Registrul obiectelor de infrastructură tehnica-edilitară 

SA Societate pe acțiuni 

SCSP Suport complementar pentru sectorul privat 

SDSE Strategie de Dezvoltare Socio-economică 

SF Studiu de fezabilitate 

SIADR Sistemul Informațional pentru ADR 

SPL Servicii Publice Locale 

ToT Training al trainerilor 

TdR Termeni de referință 

USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 
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ZMDS Zonă de management a deșeurilor solide 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1. 
SERVICII PUBLICE LOCALE  
 Evaluarea progresului  

Acest capitol vizează progresul obținut în 
atingerea rezultatelor în cadrul 
Domeniului de Interven ție 1 (DI 1): 
Serviciile Publice Locale , conform 
indicatorilor proiectului și monitorizarea 
punctelor de reper (milestones) planificate. 
Acestea au fost stabilite pornind de la 
ipoteza că activitățile planificate vor duce 
la obținerea progresului în atingerea 
Obiectivului Specific al DI1: „Autorit ățile 
publice locale coopereaz ă în mod 
eficient și gestioneaz ă serviciile publice 
locale îmbun ătățite în localit ățile 
selectate din raioanele-pilot” . 
 
Progresul atins al acestui obiectiv specific 
este măsurat prin utilizarea principalilor 
indicatori de succes prezentați mai jos:  
 
Indicatorii de succes pentru DI1:  
 

� Indicatorul 1:  25 de măsuri-pilot 
planificate pentru îmbunătățirea 
serviciilor publice locale se află în 
curs de implementare în trei 
sectoare prioritare ale proiectului. 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 
de verificare: acordurile de 
finanțare implementate).  

 
� Indicatorul 2:  Autoritățile publice 

locale au semnat 70 de acorduri 
formale pentru prestarea comună a 
serviciilor publice locale în cele trei 
sectoare prioritare ale proiectului. 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 
de verificare: acordurile de 
cooperare).  

 
� Indicatorul 3:  În 35 de comunități, 

50% din măsurile implementate în 
cele trei sectoare prioritare ale 
proiectului au îmbunătățit accesul 
femeilor la serviciile publice locale. 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 

de verificare: Sondajul 
reprezentativ desfășurat în 10 
comunități).  

 
Informația prezentată vizează perioada 
cuprinsă între 1 octombrie – 31 decembrie 
2014, precum și toate punctele de reper 
stabilite pentru proiectele pilot din 
comunitățile selectate în cele trei sectoare: 
AAC, MDS și EE: 
 

1. Îmbunătățirea serviciului de 
aprovizionare cu apă și canalizare 
în localitățile raioanelor Cahul, 
Rîșcani și Leova. 

2. Îmbunătățirea serviciilor de 
management a deșeurilor solide în 
raioanele Șoldănești, Rezina și 
Florești. 

3. Îmbunătățirea eficienței energetice 
în iluminarea stradală și în clădirile 
publice în raioanele Soroca, Orhei 
și Nisporeni.  

 
În procesul de atingere a punctelor de 
reper stabilite, proiectul MSPL va 
împărtăși experiența acumulată și lecțiile 
învățate. Activitățile planificate și 
desfășurate, precum și punctele de reper 
fixate au fost elaborate ținându-se cont de 
abordarea integratoare a dimensiunii de 
gen, iar documentele întocmite sunt 
sensibile la dimensiunea de gen.  
 
Activitățile planificate din DI 1 și punctele 
de reper sunt stabilite ținînd cont și de 
următoarele aspecte: 
 

� Autoritățile locale cooperează în 
mod eficient și gestionează 
îmbunătățirile aduse serviciilor 
publice locale; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL, bărbații și femeile au 
acces la servicii noi sau 
îmbunătățite; 
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� Autoritățile publice locale și 
furnizorii de servicii în localitățile 
acoperite de proiectul-pilot MSPL 
furnizează în mod eficient servicii 
locuitorilor din zonele respective; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL, măsurile investiționale 
implementate au redus poluarea 
mediului ambiant; 

� Cele mai bune practici / Lecțiile 
învățate în perspectiva extinderii  
au fost diseminate la nivel intern și 
extern; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL s-a îmbunătățit accesul 
femeilor și bărbaților la servicii 

publice de calitate și accesibile ca 
preț; 

� Autoritățile locale gestionează 
activele publice într-un mod 
durabil. 

 
Toate proiectele-pilot sunt implementate în 
baza modelului serviciului public eficient (5 
dimensiuni), în cadrul căreia fiecare 
dimensiune este corelată cu rezultate 
specifice. (Figura 1)  
 
 
 

 
Figura 1: Modelul privind îmbunătățirea serviciilor publice locale  
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Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul proiectelor-pilot din 
DI1 pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2014  

Domeniul de Activitate/ 
PPL CIC MINV CC MC Total 

DI 1 Proiecte Pilot  

AAC Cahul 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
4 2 2 3 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
85% 40% 50% 45% 65% 57% 

ACC 
Rîșcani   

Nivel ul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
4 4 3 2 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
75% 20% 55% 40% 45% 47% 

AAC Leova  

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
4 N/A N/A N/A N/A 4 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
30% N/A N/A N/A N/A N/A 

MDS 
Șoldănești 
și Rezina 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
2 2 2 2 3 2 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
85% 80% 75% 60% 40% 68% 

MDS 
Florești 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
3 3 4 2 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
10% 90% 45% 40% 40% 45% 

EE 
Tătărăuca 
Veche 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
4 4 4 4 4 4 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

EE Orhei 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
3 N/A 3 3 2 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
25% N/A 55% 80% 25% 46% 

EE 
Nisporeni 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
1 N/A 3 2 1 2 
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Estimarea nivelului de  
implementare în % 

(2010-2015) 
0% N/A 25% 19% 0% 11% 

TOTAL 

Nivelul de progres  
1 octombrie - 31 

decembrie 
3 3 3 3 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % 

(2010-2015) 
51% 66% 58% 55% 45% 53% 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI 1 în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 201 4 

Domeniul 
de 

Activitate/  
DI 1 

Proiecte 
Pilot 

Planificare și 
programare local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de  
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

AAC CAHUL 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

2 
Abateri 

semnificat
ive 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

3 
Abateri 

nesemnifi
cative 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

• Capitolul AAC din 
Planurile Dezvoltare 
Locala  în  localitățile 
(Cahul, Roșu, Manta, 
Crihana Veche)  este 
actualizat.                                           
•  SF AAC raionul Cahul în 
ședința Consiliului Raional 
Cahul este prezentat și 
acceptat de către părțile 
interesate.                                                                         
• Elaborarea și editarea 
unei broșuri privind  
prezentarea bunelor 
practici, lecțiilor învățate 
din desfășurarea unui SF 
în AAC este inițiată. 
 
                                                                                                                                                                  

•  Planul de acțiuni privind 
instituționalizarea 
operatorului este elaborat și 
aprobat.                                                       
• Decizia privind cooperarea 
între APL-uri din raionul 
Cahul privind organizarea în 
comun a serviciului AAC la 
nivel de 4 APL, niv I (Roșu, 
Crihana Veche, Manta, 
orașul Cahul ) sunt 
aprobate.                                                      
• Acordul de parteneriat de 
către APL în scopul  
cooperării în sectorului AAC 
este aprobat și semnat.                        

• Procesul achizițiilor 
publice – contractarea 
lucrărilor de construcție a 
sistemului de canalizare s. 
Roșu - este finalizat.                                                                                                
• Antreprenorului este 
selectat și contractul de 
antrepriză pentru lucrările 
de construcție a sistemului 
de canalizare a s. Roșu 
este semnat.                                                                                                                  
• Expertul GIZ pentru 
supravegherea lucrărilor de 
construcții a sistemului de 
canalizare în s. Roșu este 
contractat.                                                                 
• Achizițiile publice - 
procurarea lucrărilor de 
construcție  Stației de 
Tratare a Apei potabile 
Cahul sunt lansate. 

• Metodologia de elaborare a 6 
module din cadrul programului 
de instruire este elaborată.                                                       
• 6 module din planul de 
acțiuni privind consolidarea 
capacității operatorilor de 
servicii AAC sunt elaborate.                 
• Procurarea și instalarea 
modulului/soft-ului GIS 
(geographical informațional 
sistem) pentru operatorul Apă 
Canal Cahul.                                                  
• Instruirea colaboratorilor 
operatorului ÎM “Apă-Canal 
Cahul” privind implementarea 
GIS.  
•  3 module de instruire 
organizate de către AMAC cu 
suportul GIZ cu participarea a 
113 reprezentanți ai 
operatorilor AAC din Rep. 

• 1 întrunire a comitetului 
local de cetățeni (CLC) din s. 
Roșu este organizată. 
• Regulamentul Comitetului 
Director Local este elaborat 
și aprobat.     
• Comitetul Director Local 
este stabilit.                                                                                                               
• 1 întrunire a comitetului 
local director (CDL) al 
proiectului pilot ACC Cahul 
este organizată. 
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Moldova sunt implementate. 

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• În perioada 19.11.2014 - 
18.12.2014  în cadrul 
ședințelor celor 3 consilii 
locale (Roșu, Manta, 
Crihana Veche) au fost 
aprobate Capitolele AAC 
actualizate din Planurile 
de dezvoltare locală din 
fiecare localitate. Acestea 
au fost elaborate în baza 
datelor colectate cu privire 
la Situația curentă privind 
serviciile de aprovizionare 
cu apă și canalizare  în 
localitățile Cahul, Roșu, 
Manta si Crihana Veche. 
Acestea au fost discutate  
în cadrul a 8 ateliere de 
lucru cu grupul local de 
planificare din localitățile 
Cahul, Roșu, Manta și 
Crihana Veche, la care au 
participat 82 reprezentanți 
ai APL, inclusiv 23 bărbați 
și 59 femei. De 
asemenea, au fost 
organizate 4 audieri 
publice în localitățile date, 
cu participarea a 55 
reprezentanți, unde s-a 
discutat proiectele 
Capitolelor AAC din  
Planurile de dezvoltare 
locală din localitățile 
respective. 
• În urma negocierilor cu 
reprezentanții proiectului 
Elvețian "ApaSan" 

• Proiectul Planului de 
acțiuni privind 
instituționalizarea 
operatorului regional de 
AAC în Cahul a fost 
elaborat  și prezentat 
grupului de lucru la 
20.10.2014. De asemenea, 
la 15.12.2014 experții au 
prezentat analiza modelelor 
instituționale de CIC pentru 
crearea operatorului comun 
de alimentare cu apă și 
canalizare de către or. 
Cahul, s. Crihana, Manta și 
Roșu. 
• În urma negocierilor cu 
reprezentanții proiectului 
Elvețian "ApaSan", 
localitatea Alexandru Ioan 
Cuza din raionul Cahul va fi 
inclusă în activitățile GIZ de 
suport în cooperare și 
organizare în comun a 
serviciului AAC. Proiectul 
Elvețian "ApaSan" are ca 
scop să acorde investiții în 
dezvoltarea infrastructurii 
AAC din localitatea 
Alexandru Ioan Cuza.    

• Contractarea lucrărilor de 
construcție a sistemului de 
canalizare în s. Roșu nu 
este finalizată. Însă, 
ofertele au fost evaluate și 
compania cîștigătoare a 
fost identificată la finele lui 
26.12.2014.                                                      
• Achizițiile publice pentru 
procurarea lucrărilor de 
reconstrucție a Stației de 
Tratare a Apei potabile 
Cahul sunt lansate după 
actualizarea documentației 
și raportul experților din 
Germania. 

• Grupul de experți GIZ au 
elaborat și au prezentat  
Metodologia de elaborare a 6 
module din cadrul programului 
de instruire. 
• Modulul/soft-ul GIS 
(geographical informațional 
sistem) pentru operatorul Apă 
Canal Cahul a fost procurat și 
instalat.                
• 3 module de instruire  
organizate de către AMAC 
cofinanțate de GIZ cu 
participarea a 3 reprezentanți 
ai operatorului Apa Canal 
Cahul (inclusiv 1 bărbat și 2 
femei) au fost implementate cu 
succes. 

• Ședința Comitetului Local 
de Cetățeni  (7 bărbați și 13 
femei) din s. Roșu a avut loc 
la 20.10.2014. La ședință s-
au discutat întrebări ce țin de 
gestionarea sistemului de 
apă și pregătirea comunității 
pentru implementarea 
proiectului de construcție a 
sistemului de canalizare din 
sat.             
• La 16 decembrie a fost 
semnat Memorandumul de 
Înțelegere actualizat dintre 
reprezentanții MDRC, APL I 
Cahul și Roșu, APL II Cahul, 
ADR Sud și GIZ privind 
implementarea măsurilor în 
cadrul proiectului 
”Modernizarea serviciilor 
publice de AAC în r-ul 
Cahul”. 
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localitatea Alexandru Ioan 
Cuza din raionul Cahul va 
actualiza capitolul AAC 
din Planul de Dezvoltare 
Locală, cu suportul 
consultanților GIZ. 
"ApaSan" are ca intenție 
să acorde investiții în 
dezvoltarea infrastructurii 
AAC din localitatea 
Alexandru Ioan Cuza.                               
• Studiul de fezabilitate 
AAC pentru r-nul Cahul a 
fost prezentat și aprobat 
în cadrul ședinței 
consiliului raional Cahul,  
care a avut loc la 
11.12.2014. Acest studiu 
poate fi accesat la adresa: 
www.cahul.md. 
www.apacanalcahul.md 

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

85% 40% 50% 45% 65% 57% 



 
 Raport de progres nr. 12 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  

 
 
  

20 
 

Provoc ări/
riscuri 

Ca urmare a intenției 
reprezentanților 
Proiectului Elvețian 
"ApaSan" de acordare a 
investițiilor în dezvoltarea 
infrastructurii AAC din 
localitatea Alexandru Ioan 
Cuza din raionul Cahul, 
suportul GIZ către 
localitatea Alexandru Ioan 
Cuza din raionul Cahul în 
actualizarea capitolului 
AAC din Planul de 
Dezvoltare Locală 
necesită timp și resurse 
adiționale, care inițial nu 
au fost planificate.  

Lipsa deciziei de cooperare 
a APL-urilor va împiedica 
instituționalizarea CIC. Este  
necesară organizarea mai 
multor ședințe de 
prezentare a modelelor CIC 
pentru organizarea 
serviciului AAC în Cahul, 
fapt care tergiversează 
realizarea activităților 
conform termenilor stabiliți. 
Ca urmare a intenției 
reprezentanților Proiectului 
Elvețian "ApaSan" de 
acordare a investițiilor în 
dezvoltarea infrastructurii 
AAC din localitatea 
Alexandru Ioan Cuza din 
raionul Cahul, suportul GIZ 
către localitatea Alexandru 
Ioan Cuza din raionul Cahul 
în cooperarea și 
organizarea în comun a 
serviciului AAC necesită 
timp și resurse adiționale, 
care inițial nu au fost 
planificate.  

Procedura de selectare a 
operatorului economic 
depășește termenul 
planificat, semnarea 
contractului de antrepriză 
va fi posibilă după decizia 
finala luată de Agenția 
Achiziții Publice. 
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Domeniul 

de 
Activitate/  

DI 1 
Proiecte 

Pilot 

Planificare și programare  
local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

 
AAC RÎȘCANI 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

4 
Conform 
planului 
de lucru 

 

4 
conform 
planului 
de lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

3 
Abateri 

nesemni
ficative 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

•  15 planuri locale pentru 
sectorul apă și canalizare 
sunt actualizate și ajustate 
la SDSE Rîscani.                                 
•  Studiului de fezabilitate 
este prezentat în cadrul 
Grupului de lucru raional și 
la consiliile locale.                                           
• Elaborarea unei broșuri 
de prezentare a lecțiilor 
învățate privind elaborarea 
SF pentru sectorul AAC 
este inițiată. 

•  Planul de acțiuni 
privind instituționalizarea 
operatorului regional de 
servicii AAC pentru 
”Clusterul Prut”, r-l 
Rîșcani este elaborat și 
aprobat de către grupul 
de lucru. 

•  Achizițiile publice – 
achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de 
canalizare în s. 
Duruitoarea Veche sunt 
organizate.                                                                   
• Achizițiile publice – 
achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de 
canalizare în or. Costești  
sunt organizate.                                                                                     
• Achizițiile publice – 
achiziționarea lucrărilor de 
construcție și montare a 
stației de epurare în or. 
Costești sunt organizate                                                                                                     
•  Contractul de achiziție a 
echipamentului de 
specialitate este 
implementat; transferul de 
proprietate către APL 
Costești/ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este efectuat.                                                                 

• Metodologia de elaborare a 6 
module din cadrul programului 
de instruire este elaborată.   
• 6 module din planul de acțiuni 
privind consolidarea capacității 
operatorilor de servicii AAC sunt 
elaborate 
•  3 module de instruire 
organizate de către AMAC cu 
suportul GIZ cu participarea a 
ÎMDP Apă Canal Costești sunt 
implementate.  
• Achiziționarea și instalarea 
sistemului informatic de 
management la ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” este inițiată .                                                                        
• Instruirea personalului privind 
operarea programului  informatic 
este inițiată.                                                                 
• Asistența individuala (on-job 
training) pentru operatorul AAC 
din Costești este inițiată. 

• Implementarea în raionul 
Rîșcani a campaniei de 
sensibilizare și conștientizare 
privind importanța serviciilor de 
AAC este lansată.                                                                                                            
• 1 ședință a Comitetului Local 
de Cetățeni este organizată.    
 • Studiul de referință privind 
satisfacția populației față de 
serviciile de aprovizionare cu 
apă este inițiat.                                                                                                                             
• Studiul de referință privind 
disponibilitatea și posibilitatea 
populației de a primi serviciul 
centralizat de canalizare este 
inițiat. 
• Comitetul Director Local este 
creat.                                                                                                                                
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Procesul de actualizare și 
ajustare la SDSE Rîșcani a 
planurilor de dezvoltare 
locală pentru sectorul AAC 
a 15 APL din raionul 
Riscani a fost inițiat.  La 
data de 20.11.2014 a avut 
loc o ședință de prezentare 
a TdR, cu participarea 2 
experți (bărbați) din sector, 
a reprezentanților ADR 
Nord și GIZ, CR Rîșcani și 
APL-1 beneficiare, 30 
participanți (inclusiv 10 
femei, 20 bărbați). 15 
ateliere de planificare 
locală în sectorul AAC s-au 
desfășurat în 15 APL în 
perioada 26.11.2014 - 
23.12.2014, cu participarea 
a 168 reprezentanți 
(inclusiv 112 femei, 56 
bărbați).                                                                                                                     
•  Studiul de fezabilitate 
pentru agregarea serviciilor 
de alimentare cu apă din 
Clusterul Prut, raionul 
Rîșcani, cu opțiuni de 
servicii de colectare și 
epurare a apelor reziduale 
este elaborat, inclusiv 
anexele și hărțile relevante 
(5 ex. în RO, 3 ex. în EN). 
SF a fost prezentat CR 
Rîșcani și acceptat în 
cadrul ședinței CR din 
18.12.2014, decizia nr. 
05/02.                                                           
• Elaborarea unei broșuri 
de prezentare a lecțiilor 
învățate privind elaborarea 

•  Planul de acțiuni 
privind instituționalizarea 
operatorului regional de 
servicii AAC pentru 
”Clusterul Prut”, r-l 
Rîșcani este elaborat, 
coordonat cu părțile 
implicate (GIZ, ADR 
Nord, CR Rîșcani, 15 
APL-1 din r-l Rîșcani) și 
aprobat de grupul de 
lucru.                                                                                                                       
•   Procesul de 
instituționalizare a 
operatorului regional de 
servicii AAC pentru 
”Clusterul Prut”, r-l 
Rîșcani este inițiat. La 
data de 20.11.2014 a 
avut loc ședința de 
prezentare a TdR, la care 
au participat 30 
reprezentanții ADR Nord, 
CR Rîșcani, GIZ, 15 APL 
beneficiare, inclusiv, 10 
femei, 20 bărbați. 

• În data de 11.11.2014 au 
fost deschise ofertele cu 
privire la tenderele pentru 
achiziționarea serviciilor de 
construcție și montare a 
stației de epurare și 
rețelelor de canalizare în 
or. Costești, precum și a 
rețelelor de canalizare în s. 
Duruitoarea Veche. În 
rezultatul evaluării ofertelor 
depuse, nu au fost întrunite 
condițiile de calificare a 
minimum 3 oferte pentru 
etapa următoare.  Licitația 
publică a fost anulată, 
documentele relevante au 
fost depuse de ADR Nord 
la Agenția Achiziții Publice 
pentru anunțarea 
concursului repetat.                                                                                                         
•  Termenii de referință 
privind contractarea 
experților pentru evaluarea 
tehnică a ofertelor au fost 
elaborați și aprobați, 
experții au fost contractați.                                                                                                
•  Contractele de achiziții 
ale echipamentului de 
specialitate pentru ÎMDP 
”Apă-Canal Costești” au 
fost executate; transferul 
bunurilor (generator mobil 
de curent electric, pompă 
mobilă pentru apa 
murdară, aparat de sudat, 
buldozer-excavator, 
camionetă, remorcă 
specială de vidanj) în 
proprietatea  APL Costești 
este efectuat.                                                                                                               

• Metodologia pentru elaborarea 
a 6 module și a materialelor de 
instruire și efectuarea sesiunilor 
de instruire pentru prestatorii de 
servicii publice în apă-canalizare 
a fost elaborată în conformitate 
cu TdR.  
• Activitatea de elaborare a 6 
module din planul de acțiuni 
privind consolidarea capacității 
operatorilor de servicii AAC a 
fost transferată în trim. I - 2015.                                                                               
•  1 modul de instruire, organizat 
de către AMAC cu suportul GIZ, 
cu participarea contabilului 
ÎMDP ”Apă-Canal Costești”, a 
fost implementat. De la ÎMDP 
”Apă-Canal Costești a participat 
1 persoană (1 femeie).                                                                               
•  Achiziționarea și instalarea 
sistemului informatic de 
management la ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” este inițiată: 
termenii de referință privind 
contractarea expertului pentru 
elaborarea caietului de sarcini 
au fost elaborați.  
• Instruirea personalului privind 
operarea programului  informatic 
a fost transferată p/u trim. I-
2015. 
• Asistența individuală (on-job 
training) pentru operatorul AAC 
din Costești a fost exclusă din 
Planul de Implementare a 
Proiectului, deoarece va fi 
implementată în cadrul mai larg 
al MSPL.     

• Implementarea în raionul 
Rîșcani a campaniei de 
sensibilizare și conștientizare 
privind importanța serviciilor de 
AAC este inițiată. Procedura de 
achiziții a serviciilor de  
implementare a campaniei a fost 
efectuată. 
• 4 materiale informative despre 
proiect au fost publicate pe 
pagina web ADR Nord. 
• La data de 09.12.2014 a avut 
loc 1 ședință a Comitetului Local 
de Cetățeni din com. Costești, la 
care au participat 9 membri, 
inclusiv, 6 femei, 3 bărbați.                                                                             
• Memorandumul  de Înțelegere 
cu privire la implementarea 
măsurilor de modernizare a 
serviciilor publice locale în 
sectorul aprovizionării cu apă și 
canalizare pentru raionul 
Rîșcani din cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova”, cu 
finanţare din Fondul German 
pentru Investiţii, a fost semnat la 
16.12.2014. 
• Studiul de referință privind 
disponibilitatea și posibilitatea 
populației de a primi serviciul 
centralizat de canalizare a fost 
exclusă din PIP.                                                                                                             
 • Au fost revizuiți și actualizați 
termenii de referință cu privire la 
Studiul de referință privind 
satisfacția populației față de 
serviciile de aprovizionare cu 
apă.                                                                                                                         
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SF pentru sectorul AAC 
este inițiată. Termenii de 
referință pentru 
contractarea experților au 
fost elaborați. Colectarea 
materialelor pentru broșură 
este inițiată. 

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

75% 20% 55% 40% 45% 47% 

Provoc ări/
riscuri 

   • Lansarea 
instituționalizării 
cooperării 
intercomunitare a fost 
tergiversată, din cauza 
asigurării sincronizării cu 
recomandările studiului 
de fezabilitate.                                                            
• Procesul de 
instituționalizare a 
operatorului regional de 
AAC ar putea fi 
tergiversat sau 
conceptual modificat, în 
cazul în care APL-urile 
nu ajung la o decizie 
unanimă privind forma 
juridică de 
instituționalizare și/sau 
delegare a serviciului de 
AAC către operatorul nou 
creat.  

• Licitațiile pentru 
achiziționarea serviciilor de 
construcție, montare a 
stației de epurare și 
rețelelor de canalizare în 
or. Costești, precum și a 
rețelelor de canalizare în s. 
Duruitoarea Veche au fost 
anulate din cauza calității 
necorespunzătoare a 
ofertelor depuse și 
neîntrunirii condiției de 
calificare a min. 3 oferte 
pentru fiecare lot. 

• Elaborarea termenilor de 
referință pentru implementarea 
sistemului informatic de 
management a fost tergiversată 
din cauza dificultăților privind 
identificarea și contractarea unui 
expert în IT pentru elaborarea 
specificațiilor tehnice ale SIM.  

• Activitatea ”Studiul de referință 
privind  disponibilitatea și 
posibilitatea populației de a primi 
serviciul centralizat de 
canalizare este inițiat” a fost 
exclusă din PIP, fiind apreciată 
drept nerelevantă la etapa 
actuală (coordonat cu 
managementul DI 1).  
• Implementarea activității 
”Studiul de referință privind 
satisfacția populației față de 
serviciile de aprovizionare cu 
apă” a fost transferată în trim. I – 
2015, din motivul necesității de 
actualizare a TdR.                                                                               
• Comitetul Director Local al 
Proiectului nu a fost creat în 
termenul planificat, din cauza 
semnării cu întîrziere (la data de 
19.12.2014) a Memorandumului 
de Înțelegere. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte 
Pilot 

Planificare și programare local ă Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri 
investi ționale – 

asisten ță tehnic ă și 
financiar ă 

Consolidarea 
capacit ăților a 

prestatorilor de servicii 
publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea  
comunit ății în procesul de  
îmbun ătățire a serviciilor  

publice locale 

Evaluare medie 

AAC Leova 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 31 
decembrie 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

                

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

Punctele de 
reper planificate 

• Studiul de fezabilitate cu privire la 
agregarea serviciilor de AAC în 
Leova este finalizat și prezentat 
spre acceptare.                                                                                                              

        

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• Studiul de fezabilitate cu privire la 
agregarea serviciilor de AAC în 
Leova a fost finalizat și prezentat 
grupului de lucru la 22.12.2014.   
• De asemenea, a avut loc o vizită 
în teren în orașul Cantemir la 
28.10.2014 . Scopul vizitei a fost de 
a investiga posibilitatea de 
alimentare cu apă a zonei Iargara 
de la stația de tratare a apei 
existente din Cantemir. În timpul 
vizitei experții au colectat informații 
necesare pentru a dezvolta 
aceastei opțiune. 
• În intervalul 25-27.10.2014 
experții au efectuat vizite în teren în 
localitățile Iargara sș Borogani 
pentru a analiza situația in teren și 
a colecta date suplimentare. 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2014-2015) 

30% N/A N/A N/A N/A N/A 

Provoc ări/riscuri 
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 Domeniul 
de 

Activitate/  
DI 1 

Proiecte 
Pilot 

Planificare și programare  
local ă Cooperare intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale 
– 

asisten ță tehnic ă și 
financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

MDS ȘOLDĂNEȘTI, REZINA 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

2  
Abateri 

semnificative  

 

2  
Abateri 

semnificat
ive 

 

2  
Abateri 

semnificative 

 

2  
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

2  
Abateri 

semnificat
ive  

Punctele 
de reper 

planificate 

• Planurile de dezvoltare 
locală la capitolul MDS de 
către APL I conform SDSE, 
capit. MDS al raionului 
Şoldăneşti sunt actualizate.                                                                                                                               

• SA "Salubritate 
Şoldăneşti" este 
înregistrată la Camera 
Înregistrării de Stat a RM 
şi a acțiunilor la Comisia 
Națională a Pieței 
Financiare.                                                                
• Bunele practici și lecțiile 
învățate  privind 
cooperarea 
intercomunitară în 
serviciile publice de MDS 
în raioanele Floreşti, 
Şoldăneşti şi Rezina sunt 
colectate. 
• Contracte de delegare 
cu 23 APL sunt semnate. 

• Elaborarea schițelor 
tehnice a CIMDS este 
finalizată. Schițele tehnice 
a CIMDS sunt aprobate.                                                              
•  Documentația tehnică cu 
privire la blocul de 
compactare din Șoldănești 
de departamentul de 
construcții GIZ sunt 
aprobate.                                  
• Achizițiier publice a 
lucrărilor de reparație a 
blocului de compactare din 
Şoldăneşti sunt organizate.                                                                          
• Executarea contractului 
de antrepriză de reparație 
a blocului de compactare 
din Şoldăneşti este inițiată. 

 • Metodologia de 
implementare a planului de 
Dezvoltare a Capacităților a 
prestatorilor de servicii MDS 
este elaborată.                                                                                    
• Ateliere de lucru (on-job 
trainings) pentru personalul 
operatorului de servicii MDS 
nou creat în diferite domenii de 
management și administrare 
sunt organizate.                                                                                      
• Reprezentanții APL privind 
administrarea taxei locale sunt 
instruiți.                                            
• Manualul operațional şi 
planul de afaceri al 
operatorului de servicii MDS 
de Consiliul de Administrare a 
SA "Salubritate Şoldăneşti" 
este aprobat. 
• Metodologia de calcul a 
tarifului MDS  de către 
Consiliul de Administrare a SA 
"Salubritate Şoldăneşti" este 
aprobată. 

• Contractul de acordare a 
grantului local pentru lichidarea 
gunoiștilor neautorizate și 
depozitarea deșeurilor pe 
platformele construite din 
raioanele Şoldăneşti şi Rezina 
este semnat şi  planul de acțiuni 
este implementat.                                                                                                            
• Campania de informare şi a 
serviciului de MDS este lansată.                                                                                             
• Comitetul Director Local este 
creat.                                                                                      
•  Regulamentul de Funcționare 
a CDL este elaborat și aprobat.                                                                                   
• 1 ședință a Comitetului 
Director Local este organizată.                                                                                              
• Întruniri și atelierele de lucru cu 
Comitetele Locale de Cetățeni 
sunt organizate.                                                                                                              
• Audieri publice cu privire la 
Evaluarea impactului asupra 
mediului a CIMDS sunt 
organizate.    
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Planurile de dezvoltare 
locală la capitolul MDS de 
către  APL I  conform 
SDSE, capit. MDS al 
raionului Şoldăneşti nu 
sunt încă actualizate. Însă, 
TdR cu privire la 
contractarea experților 
responsabili de 
actualizarea planurilor de 
dezvoltare locală la 
capitolul MDS de către  
APL I  conform SDSE, 
capit. MDS al raionului 
Şoldăneşti sunt elaborați şi 
aprobați.                                                                   

• SA "Salubritate 
Şoldăneşti" este 
înregistrată la Camera 
Înregistrării de Stat a RM. 
• Contractele de delegare 
cu 23 APL încă nu au 
fost semnate pentru că 
prestatorul de servicii 
încă nu este operațional. 
• Colectarea bunelor 
practici și a lecțiilor 
învățate  privind 
cooperarea 
intercomunitară în 
serviciile publice de MDS 
în raioanele Floreşti, 
Şoldăneşti este inițiată. 

• Elaborarea schițelor 
tehnice a CIMDS este 
finalizată. 

• Metodologia de 
implementare a planului de 
Dezvoltare a Capacităților a 
prestatorilor de servicii MDS 
nu este elaborată, deoarece 
acesta va utiliza drept bază 
metodologia p/u serviciile de 
AAC care sunt în proces de 
elaborare, respectiv se 
transferă p/u tr II 2015.      
•  Proiectul Metodologiei de 
elaborare aplicare și ajustare 
de servicii MDS nu este 
elaborat, deoarece datele p/u 
necesare nu erau colectate, se 
transferă p/u tr I si II 2015.     
• 28 (13 bărbați şi 15 femei) 
reprezentanți APL privind 
administrarea taxei locale sunt 
instruiți. 

• Contractul de acordare a 
grantului local pentru lichidarea 
gunoiștilor neautorizate și 
depozitarea deșeurilor pe 
platformele construite din 
raioanele Şoldăneşti şi Rezina 
este semnat şi planul de acțiuni 
este în curs de implementare.                                                                               
• Campania de informare şi a 
serviciului de MDS este lansată.  
• Memorandumul de Înțelegere 
pentru implementarea măsurilor 
de modernizare a serviciilor 
publice locale în sectorul  
Managementul Deșeurilor Solide 
pentru raionul Șoldănești din 
cadrul proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” cu finanţare 
din Fondul German pentru 
Investiţii a fost semnat la 
16.12.2014.                                                                                                                  
• 4 atelierele de lucru în 
Şoldăneşti şi 1 în Fuzăuca cu 89 
membri (68 femei şi 21 bărbați) 
ai Comitetelor Locale de 
Cetățeni sunt organizate.                                                                                                    
• 2 zudieri publice în Şoldăneşti, 
la care au participat 25 
persoane (5 femei; 20 bărbați) şi 
la Parcani 25 persoane (13 
femei; 12 bărbați) cu privire la 
evaluarea impactului asupra 
mediului a CIMDS, sunt 
organizate.   
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Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

85% 80% 75% 60% 40% 68% 

Provoc ări/
riscuri 

• Neaprobarea capitolului 
MDS actualizat în planurile 
locale de dezvoltare de 
unele APL I poate 
tergiversa procesul de 
îmbunătățire a serviciului 
de MDS în aceste localități. 
• Din cauza că în unele 
APL I din raioanele  
Șoldănești și Rezina nu 
există planuri de dezvoltare 
locală, alternativ va trebui 
de elaborat strategii/politica 
locală de MDS. 

• Virarea tardivă a 
contribuției financiare  de 
fondatori în capitalul 
social al SA poate 
tergiversa înregistrarea 
SA. 

• Aprobarea tardivă a 
schițelor tehnice a CIMDS 
poate tergiversa aprobarea 
finanțării şi construcţia 
CIMDS. 
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Domeniul 
de 

Activitate/  
DI 1 

Proiecte 
Pilot 

Planificare și 
programare local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale 
– 

asisten ță tehnic ă și 
financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

MDS FLOREȘTI 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

 
 
 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

4 
Conform 
planului 
de lucru 

 

2  
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

• Elaborarea capitolului 
MDS din SDSE a raionului 
Florești este inițiată (TdR 
aprobați). 
• Procesul de elaborarea a 
Studiului de dezabilitate 
cu privire la MDS în 
raionul Florești este lansat 
(TdR aprobați, experți 
contractați). 

• Practicile bune și a lecțiile 
învățate privind cooperarea 
intercomunitară în serviciile 
publice de MDS în raionul 
Florești sunt colectate.                             
•  Acțiunile Prestatorul 
regional de servicii MDS SA  
”Servicii Salubrizare 
Florești” emise și 
înregistrate la Comisia 
Națională a Pieței 
Financiare. 
• Contracte de delegare a 
serviciului de MDS către 
prestatorului regional de 
servicii MDS nou creat cu 
11 APL sunt semnate.  

• Expertiza ecologică a 
proiectului tehnic a 
stației de sortare din 
Florești este obținută. 
                                                              

• Metodologia de 
implementare a planului de 
Dezvoltare a Capacităților a 
prestatorilor de servicii MDS 
este elaborată.                                  
• Ateliere de lucru (on-job 
trainings) pentru personalul 
operatorului de servicii MDS 
nou creat în diferite domenii 
de management și 
administrare sunt organizate.                                                                                   
•  Proiectul Regulamentului 
privind elaborarea si 
aplicarea tarifului de 
colectare a deșeurilor și 
colectarea plăților pentru 
APL și prestatorul de servicii  
este elaborat.                                                     
• Instruirea reprezentanților 
APL și prestatorului de 
servicii privind aplicarea 
Regulamentului privind 
elaborarea și aplicarea 
tarifului de colectare a 
deșeurilor și colectarea 
plăților este inițiată. 

• Campania de informare şi de 
lansare a serviciului de MDS 
este lansată.                                                         
• Comitetul Director Local 
creat.                                                                                      
•  Regulamentul de Funcționare 
a CDL este elaborat și aprobat.                                                                                    
• 1 ședință a Comitetului 
Director Local este organizată.    
• Întruniri și ateliere de lucru cu  
Comitetele locale de cetățeni 
sunt organizate.                                                                                                             
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Procesul de actualizare a 
capitolului de MDS din 
SDSE a raionului Florești 
a fost lansat prin emiterea 
dispoziției președintelui 
raionului Florești nr. 206 
din data de 28.10.2014 cu 
privire la stabilirea unui 
Grup de Lucru cu 45 
participanți (inclusiv 10 
femei și 35 bărbați) 
responsabil de elaborarea 
capitolului de MDS a 
SDSE a raionului Florești. 
• Planul de acțiuni cu 
privire la elaborarea 
capitolului de MDS din 
SDSE a raionului Florești 
este elabora. Datele 
referitor la amplasarea 
platformelor și locurilor de 
amplasare a containerelor  
în 10 APL-uri (din totalul 
de 12 APL-uri care fac 
parte din proiect) sunt 
colectate. Proiectul 
chestionarului de 
colectare a datelor legate 
de  capitolului de MDS din 
SDSE a raionului Florești 
este elaborat. 
• Procesul de elaborare a 
Studiului de fezabilitate nu 
a fost lansat, deoarece 
reprezentanții APL-urilor 
din zona MDS nr 1 (7 
raioane: Fălești, Florești, 
Sîngerei, Glodeni, 
Rîșcani, Drochia, Soroca 
+ mun. Bălți) nu au luat o 
viziune clară, conform 

• Colectarea bunelor practici 
și a lecțiilor învățate  privind 
cooperarea intercomunitară 
în serviciile publice de MDS 
în raionul Florești este 
inițiată.     
• Din 01.10.2014, 
prestatorul de servicii MDS 
nou fondat- SA "Servicii 
Salubrizare Florești" 
prestează servicii de MDS 
în 6 APL-uri nivel I/  Pe 
21.10.2014 s-a desfășurat 
Adunarea Generală 
Extraordinară a SA "Servicii 
Salubrizare Florești". La 
Adunarea Generală 
Extraordinară a SA s-au 
aprobat Regulamentul 
Consiliului Societății, 
Contractul de delegare a 
serviciilor de salubrizare, 
Aprobarea fuzionării SA 
„Serviciul Salubrizare 
Floreşti” cu ÎM „Sersal-Flor” 
prin absorbție.  Decizia CL 
APL I Florești cu privire la 
fuzionarea SA „Serviciul 
Salubrizare Floreşti” cu ÎM 
„Sersal-Flor” este aprobată. 
•  11 Contracte de delegare 
a serviciului MDS către SA 
"Servicii Salubrizare 
Floresti" sunt semnate. 
• Statutul și documentele de 
constituire a SA "Servicii 
Salubrizare Florești" sunt 
ajustate conform cerințelor 
înaintate de către Comisia 
Națională a Pieței 
Financiare (CNPF). Dosarul 

• Conceptul proiectului 
de MDS din raionul 
Florești este coordonat 
și susținut de Ministerul 
Mediului prin 
scrisoarea nr. 05-
07/1964 din 
10.10.2014. Avizul 
pozitiv al 
Inspectoratului 
Ecologic de Stat al 
proiectului tehnic al 
Stației de Sortare din 
Florești este emis sub 
nr. 05-5-4632/1816 din 
17.10.2014. 
• Documentația tehnică 
a fost transmisă oficial 
către APL I Florești, la 
rîndul său APL I 
Florești a transmis 
către ADR Nord 
documentația și a 
semnat actul de 
primire/predare. 

• Metodologia de 
implementare a planului de 
Dezvoltare a Capacităților a 
prestatorilor de servicii MDS 
nu este elaborată, deoarece 
acesta va utiliza drept bază 
metodologia p/u serviciile de 
AAC care sunt în proces de 
elaborare, respectiv se 
transferă p/u tr II 2015.      
•  Proiectul Metodologiei de 
elaborare aplicare și ajustare 
de servicii MDS nu este 
elaborat, deoarece datele p/u 
necesare nu erau colectate, 
se transferă p/u tr I si II 2015.   
• 5 Reprezentanți ai APL 
Florești, Ghindești, 
Mărculești, SA "Servicii 
Salubrizare Floresti" (inclusiv 
2 femei și 3 bărbați) au 
participat la seminarul de 
instruire referitor la aplicarea 
și administrarea taxei locale. 
 • Specificațiile tehnice a 
mobilierului de birou și 
tehnicii de oficiu pentru SA 
"Servicii Salubrizare Floresti" 
sunt elaborate și aprobate, 
procesul de achiziție este 
inițiat. 

• Conferința de presa privind 
desfășurarea campaniei de 
informare în localitățile 
partenere ale proiectului de 
MDS din Raionul Floresti s-a 
desfășurat pe 10.11.2014.   
• Au fost organizate 6 Adunări 
Publice cu comitetul local (com. 
Lunga, com. Prajila, or. 
Mărculești, sat. Mărculești, 
com. Gura Camencii, sat. 
Rădulenii Vechi) - 236 
participanți (inclusiv 88 bărbați 
și 148 femei)/   
• 6 Ateliere de Lucru "Privind 
compostarea deșeurilor 
organice" în 6 APL-uri 
desfășurate (com. Lunga, com. 
Prajila, or. Mărculești, sat. 
Mărculești, com. Gura 
Camencii, sat. Rădulenii Vechi) 
- 138 participanți (inlcusiv 51 
bărbați și 87 femei). 
• Crearea Comitetul Director 
Local (CDL) a fost transferată 
în tr. I 2015. 
• Memorandumul de Înțelegere 
pentru implementarea 
măsurilor de modernizare a 
serviciilor publice locale în 
sectorul  Managementul 
Deșeurilor Solide pentru raionul 
Florești din cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica 
Moldova” cu finanţare din 
Fondul German pentru Investiţii 
a fost semnat la 16.12.2014. 
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prevederilor Strategiei 
Naționale în domeniul 
MDS și PRS Nord. 

SA "Servicii Salubrizare 
Floresti" ajustat este depus 
repetat la CNPF. Dosarul 
este examinat și acceptat 
de comisia juridica a CNPF. 

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

10% 90% 45% 40% 40% 45% 

Provoc ări/
riscuri 

Tergiversarea procesului 
de colectare și prezentare 
a datelor de APL-uri poate 
duce la apariția unor 
riscuri, care ulterior pot 
mări perioada de 
actualizare și aprobare a 
capitolului de MDS din 
SDSE.Se tergiversează 
inițierea procesului de 
elaborare a Studiului de 
fezabilitate, deoarece 
reprezentanții APL-urilor 
din zona MDS nr 1 (7 
raioane: Fălești, Florești, 
Sîngerei, Glodeni, 
Rîșcani, Drochia, Soroca 
+ mun. Bălți) nu au încă o 
viziune clară conform 
prevederilor Strategiei 
Naționale în domeniul 
MDS și PRS Nord. 

Criteriul divizării în cote părți 
a bunurilor incluse in 
capitalul statutar al SA 
"Servicii Salubrizare 
Florești" este un proces 
inovativ pentru CNPF, ceea 
ce a dus la extinderea 
termenilor de examinare a 
dosarului. 

Partenerii care au 
semnat MoÎ la data de 
16.12.2014 urmează să 
identifice și să aloce 
mijloace financiare 
pentru achiziționarea 
lucrărilor de construcție 
a stației de sortare și 
procurarea utilajului și 
mecanismelor aferente 
procesului tehnologic 
din or. Florești. 

• Tergiversarea procesului 
de implementare a Modulelor 
de instruire din planul de 
acțiuni privind dezvoltarea 
capacităţilor operatorilor de 
servicii MDS și APL-urilor 
poate duce la apariția căror-
va riscuri care pot afecta 
situația financiară și calitatea 
de prestare a serviciului de 
MDS prestat de SA. 
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Domeniul 
de 

Activitate/  
DI 1 

Proiecte 
Pilot 

Planificare și programare  
Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale 
– 

asisten ță tehnic ă și 
financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE TĂTĂRĂUCA VECHE 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

4 
Conform 
planului 
de lucru 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

4 
Conform 
planului 
de lucru 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

• Capitolul SDSE al 
raionului Soroca ”Eficiența 
Energetică a clădirilor 
publice din raionul Soroca" 
este elaborat. 
• Programul de Eficiență 
Energetică pe 3 ani al 
raionului Soroca elaborat. 
• Planul de Eficiență 
Energetică pe 1 an al 
raionului Soroca este  
elaborat.     

• Studiul privind 
identificarea formelor 
fezabile de CIC dintre 
Tătărăuca Veche și satele 
învecinate este finalizat. 
• Raportului final privind 
procesele și lecțiile 
învățate în procesul de 
inițiere CIC în Cluster-ul T. 
Veche este elaborat și 
prezentat. 

Finalizat • Ghidului practic despre 
iluminarea stradală eficientă 
în zonele rurale ale Moldovei 
este finalizat. 
• 1 000 de broșuri ale 
Ghidului practic despre 
iluminarea stradală eficientă 
în zonele rurale ale Moldovei 
și a culegerii de acte 
normative naționale și 
internaționale ce vizează 
serviciu și sistemul de 
iluminat stradal (în limba 
română și rusă) editate. 
• Implementarea modulului 
de instruire "Iluminat stradal 
eficient în zonele rurale ale 
Republicii Moldova" pentru 
APL-uri este inițiată. 

• Chestionarele procesate și 
evaluate de către membrii 
CLC din T.Veche cu 
participarea reprezentanților 
din cadrul ADR Nord, ÎM 
”Tătărăuca-Service” și  
consilierilor locali din cadrul 
APL T.Veche; 
• Rezultatele finale cu privire la 
sondajul desfășurat prezentate 
către membrii CLC și consilierii 
locali APL T.Veche ; 
• 1 ședință a CLC din T.Veche 
este organizată pentru 
discutarea posibilităților de 
înaintare către CL al APL 
T.Veche a propunerilor de 
majorare a tarifului pentru 
serviciul de iluminat stradal 
prestat de ÎM ”Tătărăuca-
Service” de la 10 lei la 15 lei 
per gospodărie. 
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Documentarea în teren și 
prezentarea raportului de 
inițiere a activităților s-a 
desfășurat pe 13.11.2014. 
Chestionarele pentru 
colectarea datelor legate 
de actualizarea capitolului 
"Eficienta Energetica (EE) 
a clădirilor publice din 
raionul Soroca" a SDSE a 
raionului Soroca, 
elaborarea Planului si 
Programului de EE  a 
raionului Soroca sunt 
elaborate. Seminarul de 
instruire a membrilor 
Grupului de Lucru (GL) 
referitor la completarea 
chestionarului și colectarea 
datelor desfășurat. 
Procesul de colectare a 
datelor este lansat. 

• Seminarul  nr. II 
“Organizarea şi 
promovarea cooperării 
intercomunitare în raionul 
Soroca, cu accent pe 
clusterul Tătărăuca Veche” 
desfășurat pe 13.11.2014;  
Studiul privind identificarea 
formelor fezabile de CIC 
dintre Tătărăuca Veche și 
satele învecinate este 
finalizat și prezentat 
actorilor locali și regionali. 

Finalizat • Proiectul nr.2 al Ghidului 
practic despre iluminarea 
stradală eficientă în zonele 
rurale ale Moldovei în cadrul 
proiectului-pilot lansat 
”Iluminare stradală eficientă 
în comuna Tătărăuca 
Veche”, raionul Soroca, cu 
includerea propunerilor 
parvenite din partea AEE 
este elaborat, prezentat în 
cadrul evenimentului din 
03.12.2014 "Târgul ideilor 
ECO Responsabile" și 
transmis spre examinare 
către Agenția pentru 
Eficiența Energetică. 

• O ședință a CLC  din 
T.Veche  pentru discutarea 
propunerilor de majorare a 
tarifului pentru serviciul de 
iluminat stradal prestat de ÎM 
”Tătărăuca-Service”  înaintate 
către CL al APL T.Veche de la 
10 lei la 15 lei per gospodărie 
a fost organizată pe 
08.12.2014/  Chestionarele 
colectate în cadrul sondajului 
din T.Veche procesate și 
evaluate de către membrii 
CLC din T.Veche cu 
participarea reprezentanților 
din cadrul ADR Nord, ÎM 
”Tătărăuca-Service” și  
consilierilor locali din cadrul 
APL T.Veche. Rezultatele 
finale cu privire la sondajul 
desfășurat sunt prezentate 
către membrii CLC și consilierii 
locali APL  T.Veche.  

    

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Provoc ări/
riscuri 

Implementarea activităților 
planificate p/u CR Soroca 
de la componenta dată vor 
fi transferate de la proiectul 
pilot "EE TĂTĂRĂUCA 
VECHE " către Domeniul 
de Intervenție nr. 1 punctul 
1.6 Extinderea 
/amplificarea activităţilor 
din sectorul Eficienţei 
Energetice la nivel regional 
/ național, conform planului 
anual al proiectului MSPL 
2015. 

Implementarea activităților 
planificate la componenta 
dată vor fi transferate de la 
proiectul pilot "EE 
TĂTĂRĂUCA VECHE " 
către Domeniul de 
Intervenție nr. 1 punctul 1.6 
Extinderea /amplificarea 
activităţilor din sectorul 
Eficienţei Energetice la 
nivel regional / național, 
conform planului anual al 
proiectului MSPL 2015. 

  Implementarea activităților 
planificate la componenta 
dată vor fi transferate de la 
proiectul pilot "EE 
TĂTĂRĂUCA VECHE " către 
Domeniul de Intervenție nr. 1 
punctul 1.6 Extinderea 
/amplificarea activităţilor din 
sectorul Eficienţei Energetice 
la nivel regional / național, 
conform planului anual al 
proiectului MSPL 2015. 
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Domeniul 
de 

Activitate/  
DI 1 

Proiecte 
Pilot 

Planificare și programare  
local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE ORHEI 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

  

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a 
Strategiei socio-economice 
a raionului în proces de 
elaborare.  
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a 
Programului pentru 
eficiența energetică a 
raionului Orhei (pentru o 
perioadă de 3 ani) în 
proces de elaborare. 
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Planului 
de acțiuni în domeniul 
eficienței energetice a 
raionului Orhei (pentru o 
perioadă de 1 an) în 
proces de elaborare. 

N/A 

• Achizițiile publice pentru 
măsura ce ține de 
reconstrucția rețelelor 
termice exterioare și 
instalarea punctelor termice 
individuale sunt lansate. 
• Achizițiile publice pentru 
izolarea termică a etajului 
tehnic și a subsolului 
Centrului Perinatal (cu 
condiția amînării investiției 
din partea CNAM) sunt 
lansate. 

•  Sistemul de management 
energetic (SME) al spitalului 
raional Orhei implementat: 
- Planul de acțiuni aprobat 
de către Consiliul de 
administrare a spitalului; 
- Asistența din partea 
experților GIZ pentru 
implementarea SME la spital 
acordată. Prezentarea 
concluziilor experților 
conform raportului final de 
asistență. 
• Conceptul ghidului Sisteme 
de încălzire, ventilare si 
condiționare a aerului din 
clădiri, Ghidul de creștere a 
eficienței energetice a 
serviciilor publice, inclusiv 
practicile bune și lecții 
învățate, elaborate și 
coordonate cu reprezentanții 
MDRC și AEE. 

•TdR pentru efectuarea 
Sondajul de opinii a angajaților 
și pacienților spitalului privind 
satisfacția de confortul termic 
din clădiri/încăperi sunt 
aprobați. 
• Campania de informare și 
sensibilizare cu privire la EE  
(luînd în considerație 
dimensiunea de gen) este 
demarată. 
• 1 Întrunire a comitetului 
director al proiectului pilot este 
organizată.  
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Documentele sunt în 
proces de elaborare, 
inclusiv integrarea 
aspectelor de gen este 
asigurată (explicație: 
chestionarul EE în clădirile 
publice este completat de 
29 primării din total 38). 

  • Achizițiile publice pentru 
măsura ce ține de 
reconstrucția rețelelor 
termice exterioare și 
instalarea punctelor termice 
individuale au fost lansate.  
• Achizițiile publice pentru 
izolarea termică a etajului 
tehnic și a subsolului 
Centrului Perinatal (cu 
condiția amînării investiției 
din partea CNAM) au fost 
lansate.  
• Adăugător au fost lansate 
achizițiile de bunuri din 
economiile formate (49 mii 
lei). Evaluarea a avut loc. Nu 
au fost 3 oferte calificate, de 
aceea a fost lansată achiziția 
de cerere a ofertelor de 
prețuri (COP) din nou. 

•  Sistemul de management 
energetic (SME) al spitalului 
raional Orhei a fost 
implementat. 
• Activitatea cu referire la 
Conceptul ghidului Sisteme 
de încălzire, ventilare si 
condiționare a aerului din 
clădiri, Ghidul de creștere a 
eficienței energetice a 
serviciilor publice, inclusiv 
practicile bune și lecții 
învățate, activitățile au fost 
transferate pentru perioada, 
tr II 2015 

• Proiectul TdR pentru 
efectuarea Sondajul de opinii a 
angajaților și pacienților 
spitalului privind satisfacția de 
confortul termic din 
clădiri/încăperi a fost elaborat, 
TdR nu sunt aprobați. 
• Campania de informare și 
sensibilizare cu privire la EE  
(luînd în considerație 
dimensiunea de gen) 
replanificată a fi lansată în tr.1, 
2015.  
• Întrunirea comitetului director 
al proiectului pilot a fost 
amînată pentru tr.1 2015. 
• Memorandumul  de 
Înțelegere pentru 
implementarea măsurilor de 
modernizare a serviciilor 
publice locale în sectorul  
eficienței energetice a clădirilor 
publice pentru raionul Orhei  
din cadrul proiectului 
„Modernizarea serviciilor 
publice locale în Republica 
Moldova” cu finanţare din 
Fondul German pentru 
Investiţii a fost semnat la 
16.12.2014. 

    

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

25% N/A 55% 80% 25% 46% 
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Provoc ări/
riscuri 

Tergiversarea completării 
chestionarelor, care este 
cel mai voluminos lucru, 
poate duce la 
neîndeplinirea activității în 
termen (30 iunie 2015). Se 
cere o implicare mai activă 
a actorilor locali sub egida 
CR Orhei. 

  În spitalul din Orhei sunt 
demarate simultan și alte 
investiții din surse de 
finanțare altele decît  sursele 
MSPL/GIZ (de exemplu: 
CNAM, CR Orhei, FEE). Se 
cere o coordonare mai  
eficientă între părți pentru 
realizarea lucrărilor de 
construcție 
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Domeniul 

de 
Activitate/  

DI 1 
Proiecte 

Pilot 

Planificare și programare  
local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE Nisporeni 

Nivelul de 
progres  

1 
octombrie 

- 31 
decembrie 

1 
Nerealizat 

 

  

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

1 
Nerealizat 

 

2 
Abateri 

semnificat
ive 

 

Punctele 
de reper 

planificate 

• Elaborarea Programului 
pentru eficiența energetică 
a raionului Nisporeni 
(pentru o perioadă de 3 
ani) este inițiată; 
•  Elaborarea Planului de 
acțiuni în domeniul 
eficienţei energetice a 
raionului Nisporeni (pentru 
o perioadă de 1 an)  este 
inițiată; 

N/A 

• Achizițiile publice de lucrări 
pentru reabilitarea clădirii 
nr.1 a spitalului în 
conformitate cu standardele 
de calitate şi regulamentele 
definite sunt organizate.                                                                                      

• Planul de sincronizare a 
investițiilor în spital este 
elaborat. 
• Elaborarea modulelor de 
instruire pentru angajații APL 
și instituțiilor publice este 
inițiată.  
• Asistența în implementarea 
Sistemului de Management 
Energetic la spitalul 
Nisporeni selectați și 
contractați este inițiată.                                                                                                                         
• Suport în instruirea 
managerului energetic 
raional prin programul 
EUREM desfășurat de 
Camera de Comerț și 
Industrie din RM (CCI RM) 
este acordat. 

• Sondajul de opinii a 
angajaților și pacienților privind 
gradul de satisfacție asupra 
confortului termic din încăperi 
este realizat. Rezultatele 
sondajului sunt prezentate si 
discutate.  
• Comitetul Director Local 
(CDL) al proiectului este creat.                                                                           
• 1 întrunire a Comitetului 
Director Local este organizată.                                                                  
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor 
de reper 

• Activitățile date au fost 
replanificate pentru tr.1 
2015, deoarece 
Memorandumul de 
Înțelegere a fost semnat 
între părți la 16.12. 2014. 

N/A 

• Achizițiile publice de lucrări 
pentru reabilitarea clădirii 
nr.1 a spitalului în 
conformitate cu standardele 
de calitate şi regulamentele 
definite au fost demarate. 
Deschiderea ofertelor va 
avea loc la 20.01.2015.      

• Suport în instruirea 
managerului energetic 
raional prin programul 
EUREM desfășurat de 
Camera de Comerț și 
Industrie din RM (CCI RM) 
este acordat (cursul 
planificat să finalizeze în 
iunie 2015). 
• Alte activități menționate 
mai sus au fost replanificate 
pentru tr.1 2015, deoarece 
Memorandumul de 
Înțelegere a fost semnat 
între părți la 16.12. 2014. 

• Activitățile date au fost 
replanificate pentru tr.1 2015, 
deoarece Memorandumul de 
Înțelegere a fost semnat între 
părți la 16.12. 2014. 
• Memorandumul  de 
Înțelegere pentru 
implementarea măsurilor de 
modernizare a serviciilor 
publice locale în sectorul  
eficienței energetice a clădirilor 
publice pentru raionul 
Nisporeni  din cadrul 
proiectului „Modernizarea 
serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” cu 
finanţare din Fondul German 
pentru Investiţii a fost semnat 
la 16.12.2014. 

  

Estimarea 
nivelului 

de 
implement

are in % 
(2010-
2015) 

0% N/A 25% 19% 0% 11% 

Provoc ări/
riscuri 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 octombrie - 31 
decembrie 2014  

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 
Aspecte de gen CIC MPP 

 
Extinderea / amplificarea activit ăţilor 

în sectorul AAC 
la nivel regional / na țional 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 31 
decembrie 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

4 
Conform 

planului de lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

Punctele de 
reper planificate 

• Aspectele egalității de gen 
integrate în cadrul Studiului de 
fezabilitate elaborat pentru 
serviciul de AAC pentru raionul 
Leova.                                                                             
 • Aspectele egalității de gen 
evaluate în cadrul elaborării 
SDSE, capitolul EE a clădirilor 
publice pentru raionul Soroca și 
Orhei.   
• Aspecte de gen evaluate și 
integrate în capitolul MDS al 
SDSE Florești. 

• 3 ateliere regionale (cîte 1 atelier 
pe Regiune de dezvoltare: nord, 
centru și sud) cu privire la CIC 
sunt organizate.                                                                                              
• Planul de activități privind 
instruirile necesare în CIC pe 
microzone selectate în perioada 
anului 2015 este elaborat.  
• Elaborarea Ghidului CIC este 
inițiată.                              

• În baza recomandărilor parvenite de 
la MDRC și ADR - proiectul Ghidului și 
Conceptul de instruire în domeniul 
MPP este finalizat.   
• În baza recomandărilor MDRC și 
ADR, elaborarea Raportului, Ghidului 
și Conceptului de instruire, planul de 
instruire pentru reprezentanții APL și 
ADR în ce privește managementul 
proprietății publice pentru anul 2015 
sunt finalizate.                                                                                                  
• Elaborarea Conceptului de sistem 
informațional al ARFC în vederea 
înregistrării obiectelor de infrastructură 
tehnico-idelitară este finalizată.  
• Materialele și planul de instruire cu 
privire la înregistrarea infrastructurilor 
publice sunt elaborate. 

• Metodologia pentru elaborarea a 6 
module din cadrul programului de 
instruire și a materialelor pentru 
prestatorii de servicii publice în apă-
canalizare este prezentată. 
• 3 module de instruire sunt organizate 
de către AMAC. 

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 

• Aspectele egalității de gen 
integrate în TdR referitor la 
elaborarea SDSE, capitolul EE a 

• 3 ateliere regionale (cîte 1 atelier 
pe Regiune de dezvoltare: nord, 
centru și sud) cu privire la CIC au 

• În baza recomandărilor parvenite de 
la MDRC  - proiectul Ghidului și 
Conceptul de instruire în domeniul 

• Grupul de experți GIZ au elaborat si 
au prezentat conform TdR -  
Metodologia pentru elaborarea 6 
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reper  clădirilor publice pentru raionul 
Soroca, Orhei și Nisporeni. TdR 
sunt în curs de realizare, 
expertul pe integrarea aspectului 
de gen este membru al echipei. 
• Aspecte de gen integrate în 
TdR referitor la elaborarea 
capitolului MDS al SDSE 
Florești. TdR sunt în curs de 
realizare, expertul pe integrarea 
aspectului de gen este membru 
al echipei. Aspectele egalității de 
gen integrate în TdR referitor la 
elaborarea a 19 Planuri Locale 
pentru primăriile din raioanele 
Rîscani și Cahul. TdR sunt în 
curs de realizare, expertul pe 
integrarea aspectului de gen 
este membru al echipei. 

fost organizate în luna octombrie 
pentru 111 reprezentanți ai ADR-
urilor, operatori de servicii și APL-
urilor (inclusiv 34 femei și 77 
bărbați).                                                                                             
• 3 planuri de activitate privind 
instruirile necesare în CIC pe 
microzone selectate în perioada 
anului 2015 a fost elaborat în 
decembrie. 
• Elaborarea Ghidului CIC este 
inițiată. Conceptul este elaborat.     

MPP au fost reformulate (se propune 
unirea a două Ghiduri în unul singur și 
anume Ghidul cu privire la transferul 
proprietății publice și Ghidul cu privire 
la înregistrarea și administrarea 
proprietății publice).  Draftul TdR în 
vederea unirii celor două Ghiduri în 
unul singur este în proces de 
elaborare. Conceptul de instruire 
propus a fost acceptat de către 
parteneri ca model pentru instruire, 
urmând să fie adăugat și partea ce 
ține de transferul de proprietate.                                                                                  
• Raportul, Conceptul de instruire și 
planul de instruire pentru 
reprezentanții APL și ADR în ce 
privește managementul proprietății 
publice pentru anul 2015 au fost 
elaborate. Ca urmare a finalizării 
Ghidului unic ce ține de MPP, 
preconizat pentru trimestrul II 2015, va 
fi efectuată instruirea reprezentanților 
APL și ADR în trimestrul III și IV.                                                                   
• Conceptul de sistem informațional al 
ROITE este finalizat. La data de 
19.12.2014, Conceptul ROITE a fost 
prezentat și armonizat cu toți 
partenerii și instituțiile interesate. 
Toate recomandările parvenite au fost 
înaintate expertului pentru a fi 
încorporate în documentul final.                                                                   
• Materialele și planul de instruire cu 
privire la înregistrarea infrastructurilor 
publice și administrarea ei au fost 
elaborate. La documentele elaborate 
va fi adăugat și aspectul ce ține de 
transferul proprietății publice. 
Instruirile vor avea loc în trimestrul III 
și IV. 

module din cadrul programului de 
instruire și a materialelor pentru 
prestatorii de servicii publice în apă-
canalizare  
• 3 module de instruire organizate de 
către AMAC cofinanțate de GIZ cu 
participarea a 113 reprezentanți (38 
bărbați și 75 femei) ai operatorilor AAC 
din Rep. Moldova au fost implementate 
cu succes. 
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Provoc ări/riscuri 

Integrarea aspectului de gen ar 
trebui sa fie efectuată în etapele 
de colectare a datelor pentru 
SF-lui. Este necesar efort 
suplimentar de colectare a 
datelor primare dezagregate pe 
gen, analiza lor si colectare 
suplimentara a informației de la 
beneficiari în caz de integrare a 
aspectului de gen la o etapă mai 
avansată de elaborare a SF-lui. 

În condițiile actuale ale RM, 
consolidarea factorilor de decizie 
la nivel local este foarte dificilă.  
Implementarea activităților în 
domeniul CIC depinde de 
disponibilitatea actorilor implicați in 
alegerile locale, acestea pot duce 
la amânarea implementării unor 
acțiuni după petrecerea alegerilor 
locale. Domeniul CIC nu este 
considerat de către reprezentanții 
MDRC și a celor 3 ADR-uri drept 
subiect ce se află sub competența 
acestora, respectiv implementarea 
activităților în domeniu CIC 
necesită mai multe  eforturi și 
asistență din partea MSPL/GIZ   
precum și a celorlalți parteneri de 
dezvoltare împreună cu 
Cancelaria de Stat și CALM. 

• Documentele elaborate au fost 
studiate de către parteneri pe o 
perioada de șapte luni, ca la sfîrșit de 
an să se propună unele ajustări care 
modifică Conceptul Ghidului elaborat.                                                                                   
• Conform HG nr. 133 din 24.12.2014, 
Guvernul a aprobat Concepția 
sistemului informațional automatizat 
”Registrul obiectelor de infrastructură 
tehnica-edilitară”, la fel Planul de 
acțiuni, privind crearea sistemului dat. 
În urma ședințelor avute s-a stabilit că 
acest Concept ”ROITE” nu a fost 
coordonat de către ARFC cu toate 
instituțiile de resort interesate, înainte 
de a fi aprobat de către Guvern, fapt 
ce a creat divergențe în abordare și 
solicitări contradictorii înaintate 
expertului de către unele instituții-
cheie. 
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Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 1 în perioada de raportare 1 ianuarie - 31 m artie 2015 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte 
Pilot 

Planificare și programare  
local ă Cooperare intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

AAC Cahul 

• Capitolul AAC actualizat din 
Planul de dezvoltare local al or. 
Cahul aprobat în cadrul ședinței 
consiliului orășenesc Cahul.                                                                                         
• Broșura privind prezentarea 
lecțiilor învățate privind 
elaborarea SF în sectorul AAC 
este inițiată: experții 
responsabili de elaborare sunt 
contractați, elaborarea este 
inițiată.  
• Broșura privind experiența 
documentată a procesului de 
planificare strategică de 
planificare şi programare în 
sectorul AAC Cahul este 
inițiată: experții responsabili de 
elaborare sunt contractați, 
elaborarea este inițiată.  

• Deciziile privind cooperarea între 
APL-uri din raionul Cahul privind 
organizarea în comun a serviciului 
AAC la nivel de 4 APL, niv I 
(Roșu, Crihana Veche, Manta, 
orașul Cahul) sunt aprobate.  
• Acordul de cooperare privind 
crearea operatorului regional este 
aprobat și semnat.                                               
• Adunarea de constituire a 
operatorului AAC intercomunitar 
este organizată și desfășurată.                                                                 
• Proiectul contractului de 
delegare a serviciului AAC este 
elaborat și consultat cu 4 APL-uri.                            
• Bunele practici si lecțiile învățate 
privind CIC în AAC in Cahul sunt 
inițiate, experții sunt contractați, 
datele sunt colectate. 

• Organizarea achiziţiilor publice – 
achiziționarea lucrărilor de 
construcție a sistemului de 
canalizare sunt finalizate. 
• Contractul de antrepriză pentru 
lucrările de construcție a sistemului 
de canalizare a s. Roșu cu 
antreprenorul selectat este semnat. 
• Expertul GIZ pentru 
supravegherea lucrărilor de 
construcții a sistemului de 
canalizare în s. Roșu este 
contractat.                                
• Lucrările de construcție a 
sistemului de canalizare s. Roșu 
sunt inițiate.                                                   
• Organizarea achizițiilor publice - 
procurarea lucrărilor de construcție 
prin intermediul achizițiilor publice 
STA Cahul sunt organizate.            
• Lucrările de construcție a stației de 
tratare a apelor Cahul sunt inițiate.  

• Asistență tehnică 
colaboratorilor operatorului 
“Apă-Canal Cahul” privind 
consolidarea capacității de 
operare a serviciilor AAC este 
acordată.                                                          
• Instruirea (on-the-job training) 
a 8 colaboratori ai operatorului 
ÎM “Apă-Canal Cahul” privind 
implementarea modulului de 
contabilitate „Evidența 
Consumatorilor” este organizată.                                                          
• Instruirea (on-the-job training) 
a 3 angajați ai operatorului ÎM 
“Apă-Canal Cahul" privind 
implementarea GIS este 
organizată. 

• 1 întrunire a comitetului local 
de cetățeni din Roșu este 
organizată.                                        
• Regulamentul Comitetului 
Director Local este elaborat și 
aprobat.     
• Comitetul Director Local este 
stabilit.                                                                        
• 1 întrunire a comitetului local 
director (CDL) al proiectului pilot 
ACC Cahul este organizată. 
• TdR-ul cu privire la efectuarea 
sondajului sociologic de 
evaluarea a gradului de 
satisfacție a clienților cu 
serviciile AAC îmbunătățite este 
elaborat și anunțul lansat.  
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AAC Rîșcani 

 • Planurile locale pentru 
sectorul apă și canalizare ale 
15  APL din r-l Rîșcani 
(clusterul Prut) sunt actualizate 
și aprobate de către consiliile 
locale.                                                                                                                                                    
• Procesul de elaborare și 
editare a unei broșuri de 
prezentare a lecțiilor învățate 
privind elaborarea SF pentru 
sectorul AAC este inițiat. 
Materialele privind experiența 
relevantă din cadrul proiectului 
de îmbunătățire a serviciilor de 
AAC în r-l Rîșcani sunt 
colectate și sistematizate.                                                                                                                   
• Procesul de elaborare si 
editare a unei broșuri privind 
experiența documentată a 
procesului de planificare 
strategică şi programare în 
sectorul AAC Rîșcani este 
inițiat. Materialele relevante 
sunt colectate și sistematizate.     

• Acordul de parteneriat între 5 
APL din r-nul Rîșcani (clusterul 
Prut) privind instituirea cooperării 
în sectorul AAC este agreat intre 
părți. 

•  Achizițiile publice – achiziționarea 
lucrărilor de construcție a rețelelor 
de canalizare în s. Duruitoarea 
Veche sunt efectuate (repetat), 
contractul de prestare a serviciilor 
este semnat.                                                                                                       
• Achizițiile publice – achiziționarea 
lucrărilor de construcție a rețelelor 
de canalizare în or. Costești sunt 
efectuate (repetat), contractul de 
prestare a serviciilor este semnat.                                                                         
• Achizițiile publice – achiziționarea 
lucrărilor de construcție și montare a 
stației de epurare în or. Costești 
sunt efectuate (repetat), contractul 
de prestare a serviciilor este 
semnat. 

• Organizarea instruirilor (on-job 
training) privind consolidarea 
capacității operatorului de 
servicii AAC și APL RD Nord 
este inițiată.                                                                                                              
• Achiziționarea și punerea în 
aplicare a sistemului informatic 
de management la ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” este efectuată.                                      
• Achiziționarea mobilierului de 
oficiu pentru ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este finalizată. 
Mobilierului de oficiu este 
transmis în proprietatea ÎMDP 
”Apă-Canal Costești”. 

• Campania de sensibilizare și 
conștientizare privind importanța 
utilizării serviciilor de 
aprovizionare cu apă potabilă și 
necesitatea epurării apelor uzate 
(cu accentul plasat pe 
dimensiunea de gen) este 
lansată. 
• Comitetul Director Local al 
proiectului este creat; o ședință 
a CDL este organizată.                                                                                                       
• 1 ședință a Comitetului Local 
de Cetățeni este organizată.    
 •   Studiul privind nivelul de 
satisfacție a populației din 
localitățile selectate referitor la 
calitatea serviciilor de alimentare 
cu apă (post-implementare a 
investiției. Procedura de achiziții 
a serviciilor de realizare a 
studiului este lansată.                                                                                            

AAC Leova 

• Varianta finală a Studiului de 
Fezabilitate este prezentată 
către ADR Sud și CR Leova și 
aprobat de către Consiliul 
Raional Leova. 
• Matricea cadrului logic, 
planului operaţional de 
implementare a proiectului și 
matricea riscurilor este 
elaborată și agreată de toți 
partenerii responsabili de 
implementarea proiectului. 
• Memorandumul de Înțelegere 
(MoU) este coordonat și 
semnat de părțile implicate. 
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MDS 
Şold ăneşti, 
Rezina 

• Planurile de dezvoltare locală 
la capitolul MDS de către APL I 
conform SDSE, capit. MDS al 
raionului Şoldăneşti sunt 
actualizate și prezentate 
Consiliilor Locale spre 
aprobare.     

• Acţiunile SA "Salubritate 
Şoldăneşti" sunt înregistrate la 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare.                                                                
• Bunele practici și lecțiile învățate 
privind cooperarea 
intercomunitară în serviciile 
publice de MDS în raioanele 
Floreşti, Şoldăneşti şi Rezina sunt 
colectate. 
• Contracte de delegare cu 23 
APL sunt semnate. 

• Schițele tehnice a CIMDS sunt 
aprobate.                                                              
• Documentația tehnică cu privire la 
blocul de compactare din Șoldănești 
este emisă spre aprobare către 
departamentul de construcții al GIZ.                                                                                                                             
• Achizițiilor publice a lucrărilor de 
reparație a blocului de compactare 
din Şoldăneşti sunt organizate. 
• Evaluarea impactului asupra 
mediului (EIM) a CIMDS din Parcani 
este aprobat.                                                                         
• Executarea contractului de 
antrepriză de reparație a blocului de 
compactare din Şoldăneşti este 
inițiată 

• Metodologia de implementare 
a planului de dezvoltare a 
capacităților a prestatorilor de 
servicii MDS este elaborată.                                                                                    
• Ateliere de lucru (on-job 
trainings) pentru personalul 
operatorului de servicii MDS nou 
creat în diferite domenii de 
management și administrare 
sunt organizate.                                                                                                             
• Manualul operațional şi planul 
de afaceri al operatorului de 
servicii MDS de către Consiliul 
de Administrare a SA 
"Salubritate Şoldăneşti" este 
aprobat.        
• Metodologia de calcul a 
tarifului MDS de către Consiliul 
de Administrare a SA 
"Salubritate Şoldăneşti" este 
aprobată. 

• Planul de acțiuni a grantului 
local pentru lichidarea 
gunoiștilor neautorizate și 
depozitarea deșeurilor pe 
platformele construite din 
raioanele Şoldăneşti şi Rezina 
este implementat.                   
• Comitetul Director Local este 
creat.                                                                    
• Regulamentul de Funcționare 
a CDL este elaborat și aprobat.                                                 
• 1 ședință a Comitetului 
Director Local este organizată.                                            
• Ședințele Comitetelor Locale 
de Cetățeni sunt organizate. 

MDS Flore ști 

• Datele referitor la amplasarea 
platformelor și locurilor de 
amplasare a containerelor în 2 
APL-uri (Gura Camencii și 
Roșietici) sunt colectate 
• O ședință a grupului de lucru  
referitor la prezentarea 
chestionarului de colectare a 
datelor si instruirea 
reprezentanților a 40 APL-uri 
de nivel I și 1 APL nivel II, 
referitor la completarea 
chestionarelor și colectarea 
datelor este organizată. 
• Datele (chestionarele) referitor 
la actualizarea cap MDS din 
SDSE raionul Florești (40 APL-
uri) sunt colectate și procesate 
• O ședință cu reprezentanții a 
8 raioane și ADR cu privire la 

• Acțiunile SA "Servicii Salubrizare 
Florești" sunt emise și înregistrate. 
• Bunele practici și lecțiile învățate 
privind cooperarea 
intercomunitară în serviciile 
publice de MDS în raionul Florești 
sunt colectate.  
• Procesul de elaborare a Ghidului 
privind inițierea cooperării 
intercomunitare în domeniul MDS 
în raioanele Floreşti, Şoldăneşti şi 
Rezina este lansat.   

  • Bunurile procurate (3 
calculatoare, 3 unități soft 1C, 1 
set mobilier) p/u SA "Servicii 
Salubrizare Florești" sunt 
procurate și transmise.  
• Metodologia de implementare 
a planului de dezvoltare a 
capacităților a prestatorilor de 
servicii MDS este inițiată. 
• TdR cu privire la Planul de 
afaceri al operatorului de servicii 
MDS regional este elaborat. 
• Proiectul Metodologiei de 
elaborare aplicare și ajustare de 
servicii MDS pentru APL si 
prestatorul de servicii este 
elaborat.                                                                                                                    
• Manualul operațional al 
prestatorului de servicii MDS 
este prezentat și aprobat de 

• Desfășurarea a 6 adunări 
publice în 6 APL-uri (Or. 
Ghindești, sat. Ghindești, com. 
Roșietici, com. Băhrinești, or. 
Florești).  
• Desfășurarea a 6 Ateliere de 
Lucru "Privind compostarea 
deșeurilor organice”. 
• Desfășurarea seminarului de 
evaluare a rezultatelor 
campaniei de informare şi 
conștientizare din localităţile 
raionului Florești.  
• Crearea Comitetului Director 
Local (CDL).                                                              
• Elaborarea Regulamentului de 
Funcționare a CD.L                                                                                    
• Organizarea 1 ședință CDL.  
• Managerul proiectului local 
desemnat. 
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conceptul Studiului de 
Fezabilitatea(SF) cu privire la 
MDS în raionul Florești este 
organizată. 

Consiliul de Administrare a SA 
"Servicii Salubrizare Florești". 

• CLC este instituit, regulamentul 
de funcționare este elaborat. 
• 11 adunări ale CLC privind 
rolul și desfășurarea activității a 
Consiliul Local al Cetățenilor 
(CLC) sunt desfășurate.                                                                                                     

EE 
Tătărăuca 
Veche 

Prezentarea raportului final al 
proiectului. 

Prezentarea raportului final al 
proiectului. 

Prezentarea raportului final al 
proiectului. 

Prezentarea raportului final al 
proiectului. 

Prezentarea raportului final al 
proiectului. 

EE Orhei 

• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Strategiei 
socio-economice a raionului in 
proces de elaborare.  
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Programului 
pentru eficiența energetică a 
raionului Orhei (pentru o 
perioadă de 3 ani) în proces de 
elaborare. 
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Planului de 
acțiuni în domeniul eficienței 
energetice a raionului Orhei 
(pentru o perioadă de 1 an) în 
proces de elaborare. 

N/A • Achizițiile publice pentru măsura 
ce ține de reconstrucția rețelelor 
termice exterioare și instalarea 
punctelor termice individuale 
finalizate. Ofertele evaluate. 
Învingătorul (antreprenorul) 
desemnat. Achiziția aprobată de 
oficiul din Eschborn. Contractul cu 
antreprenorul este semnat. 
• Achizițiile publice pentru izolarea 
termica a etajului tehnic si a 
subsolului Centrului Perinatal 
finalizate. Ofertele evaluate. 
Învingătorul (antreprenorul) 
desemnat. 
• Achizițiile de bunuri (contoare 
electrice și materiale auxiliare) din 
economiile formate (49 mii lei) 
efectuate. Cîștigătorul desemnat și 
contractul este semnat. 
•  Achizițiile publice pentru măsura 
de completare a sistemelor clasice 
existente de apă caldă menajeră cu 
colectoare solare este lansată 

• Conceptul ghidului privind 
optimizarea nivelului de 
protecție termica pentru clădirile 
din sectorul public este elaborat, 
agreat cu MDRC și AEE. 
• Conceptul ghidului ”Sisteme de 
încălzire, ventilare și 
condiționare a aerului din clădiri" 
este elaborat, agreat cu MDRC 
și AEE. 
• Conceptul ghidului de creștere 
a eficienței energetice a 
serviciilor publice, inclusiv 
bunele practici și lecții învățate 
sunt elaborate, agreate cu 
MDRC și AEE. 
• TdR pentru angajarea 
experților la elaborarea 
ghidurilor sunt elaborați.  

• Sondajul de opinii a angajaților 
și pacienților spitalului privind 
satisfacția de confortul termic 
din clădiri/încăperi este lansat. 
• Campania de informare și 
sensibilizare cu privire la EE 
(luînd în considerație 
dimensiunea de gen) este 
demarată. 
• 1 Întrunire a comitetului 
director al proiectului pilot este 
organizată.  
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EE Nisporeni 

• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Programului 
pentru eficiența energetică și a 
Planului de acțiuni a raionului 
Nisporeni (pentru o perioadă de 
3 ani)  sunt în proces de 
elaborare: 
- O ședință de lucru cu 
reprezentanții APL II pentru 
stabilirea situației actuale 
privind nivelul de cunoaștere si 
informația disponibila în 
sectorul EE a clădirilor publice 
este organizată 
- Grupul de planificare din 
reprezentanții 
primăriilor/comunităților este 
creat. 
- Un atelier de lucru pentru 
prezentarea noțiunii de 
Program si Plan de Acțiuni in 
EE clădirilor publice, este 
organizat.  
- Chestionarul pentru 
colectarea de date este 
prezentat. 

N/A • Achizițiile publice de lucrări pentru 
reabilitarea clădirii nr.1 a spitalului 
în conformitate cu standardele de 
calitate şi regulamentele definite 
sunt finalizate. 
• Ofertele evaluate. Învingătorul 
(antreprenorul) este desemnat. 
Achiziția este aprobată de oficiul din 
Eschborn. 

• Planul de sincronizare a 
investițiilor în spital este 
elaborat;  
• Acordarea asistenței în 
implementarea Sistemului de 
Management Energetic la 
spitalul Nisporeni este inițiată: 
TdR, Planul de activități și 
Politica energetică în sistemul 
de management energetic este 
inițiat                                                                                                                      
• Suport în instruirea 
managerului energetic raional 
prin programul EUREM 
desfășurat de Camera de 
Comerț și Industrie din RM (CCI 
RM) este acordat. 

• Regulamentul Consiliului 
director local este elaborat și 
aprobat. 
• Consiliului Director Local 
(CDL) al proiectului este creat.                                                                           
• 1 întrunire a Consiliului 
Director Local este organizată.  
• Sondajul de opinii a angajaților 
și pacienților privind gradul de 
satisfacție asupra confortului 
termic din încăperi este 
desfășurat 
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Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 1, aspecte interdisciplinare, în perioada de  raportare 1 ianuarie - 31 martie 
2015 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 
Aspecte de gen CIC MPP Consolidarea capacit ăţilor - aspecte 

interdisciplinare 

Aspecte 
interdisciplinare 

• Aspectele egalității de gen sunt 
integrate în cadrul Studiului de 
Fezabilitate elaborat pentru serviciul 
de AAC pentru raionul Leova. 
• Aspectele egalității de gen sunt 
integrate în cadrul regulamentului 
Consiliului Director Local (CDL). 
• Aspectele egalității de gen sunt 
integrate în cadrul Conceptelor 
Ghidurilor în EE a clădirilor publice. 
• Aspectele egalității de gen sunt 
integrate în cadrul TdR pentru 
efectuarea unui sondaj de apreciere 
a gradului de satisfacție în spitalul 
raional Orhei, 
• Un concept pe integrarea 
aspectelor egalității de gen în 
serviciile publice locale, împreună cu 
CALM este dezvoltat. 

• 3 ateliere in microregiuni cu scopul de 
a coordona Planurile de Activități cu 
beneficiarii sunt organizate. 
• Conceptul pentru ateliere de lucru pe 
roluri de dezvoltare regională și 
mandatul APL-urilor în CRD pentru 
reprezentanții Asociațiilor raionale de 
primari este dezvoltat împreună cu 
CALM. 
• TdR pentru contractarea experților 
responsabili de dezvoltarea Ghidului 
privind CIC sunt elaborați. 
• Structura Ghidului privind CIC este 
elaborată. 
 

• TdR privind elaborarea Ghidului practic 
comun ce ține de MPP sunt finalizați și 
coordonați cu instituțiile partenere 
MDRC și ADR.                                                                                  
• Ghidului practic privind MPP (compus 
din 2 Ghiduri) este elaborat/finalizat.                                                
• Recomandările finale elaborate de 
către instituțiile de resort în urma 
ședinței de armonizare a Conceptului 
ROITE din 19.12.2014 la Raportul 
elaborat de expertul internațional și 
recomandărilor propuse asupra 
sistemului informațional automatizat 
”ROITE” sunt traduse și încorporate.  
                                                                                            

• Un concept de consolidarea capacităților ADR-
urilor și MDRC în domeniul de consultanță /CIC 
inclus ca o sarcină, este dezvoltat 
• Un concept de dezvoltare instituțională pentru 
CALM în domeniul serviciilor publice locale este 
dezvoltat. 
•  Un concept privind participarea liderilor locali 
reprezentanți ai: CALM, MSPL, AMAC și experții 
GOPA în proiectul NALAS este dezvoltat 
• Un concept privind participarea în proiectul 
regional NALAS cu privire Managementul 
Deșeurilor colectare de date de către MLPS, 
CALM și experți este elaborat. 
• TdR privind consolidarea capacităților și 
instruirea managerilor locali pe proiectele-pilot 
sunt elaborați și coordonați cu partenerii de 
implementare 
• Managerii locali pe proiectele-pilot sunt instruiți.   
• Conceptul referitor la implementarea noilor 
standarde de contabilitate și instruirea 
contabililor reprezentanți ai ADR-urilor (7 
persoane) este elaborat și coordonat cu 
partenerii 
• Conferința Națională în domeniul evitării 
conflictelor de interese în achizițiile publice este 
organizată. 
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Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 1, aspecte interdisciplinare sectoriale, în perioada de raportare 1 ianuarie - 31 
martie 2015 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 

Extinderea / amplificarea activit ăţilor din sectorul 
Eficien ţei Energetice la nivel regional / na țional 

Extinderea / amplificarea activit ăţilor în sectorul 
Aprovizion ării cu Ap ă şi Canalizare la nivel regional / 

național 

Extinderea / amplificarea activit ăţilor din sectorul 
Managementul De şeurilor Solide la nivel regional / 

național 

Aspecte 
interdisciplinare 

• Asistență Consiliului Raional Soroca la elaborarea 
Programului de EE  (2015-2017) şi Planului de Acțiuni  
EE 2015 este acordată:  
Colectarea chestionarelor cu date de la  34  APL-uri; 
Procesarea chestionarelor cu date colectate;  
Desfășurarea Atelierului de lucru de inițiere a activității 
(prezentarea planului de acțiuni privind elaborarea 
capitolului EE clădiri publice și a Programului de 
eficiență energetică inclusiv a  rolurilor părților 
implicate) 
• Finalizarea Ghidului practic despre iluminarea 
stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei. 
• 1 000 de broșuri a Ghidului practic despre iluminarea 
stradală eficientă în zonele rurale ale Moldovei şi a 
culegerii de acte normative naționale şi internaționale 
ce vizează serviciu şi sistemul de iluminat stradal (în 
limba română şi rusă) editate. 
• Implementarea modulului de instruire "Iluminatul 
stradal eficient în zonele rurale ale Republicii 
Moldova" pentru APL-uri este inițiată. 
• Suport în instruirea managerului energetic raional 
prin programul EUREM desfășurat de Camera de 
Comerț și Industrie din RM (CCI RM) este inițiat. 

• 6 module de instruire din Planul de acțiuni privind 
consolidarea capacității operatorilor de servicii AAC și APL 
(beneficiari ai proiectelor administrate de ADR Sud și Nord) 
sunt în proces de elaborare. 
• Instruirea prin intermediul AMAC a angajaților operatorilor 
de servicii AAC din regiunea de Sud privind consolidarea 
capacităților în domeniul financiar-contabil este organizată.    
• Organizarea instruirilor (on-job training) privind 
consolidarea capacității a 4 operatori de servicii AAC și 
APL (beneficiari ai proiectelor administrate de ADR Nord) 
din RD Nord este inițiată.  
• TdR p/u organizarea vizitei de studiu în România pentru 
prestatorii de servicii ACC este elaborat. 

• Metodologia de implementare a planului de dezvoltare 
a capacităților a prestatorilor de servicii MDS este 
elaborată.   
• TdR cu privire la Planul de afaceri al operatorului de 
servicii MDS regional este elaborat. 
• Proiectul Metodologiei de elaborare aplicare și 
ajustare de servicii MDS pentru APL și prestatorul de 
servicii este elaborat. 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. 
PLANIFICAREA ȘI 
PROGRAMAREA REGIONAL Ă 
 Evaluarea progresului 

Acest capitol prezintă progresele 
înregistrate în perioada 1 octombrie 2014 
– 31 decembrie 2014, potrivit Sistemului 
GIZ de M&E bazat pe rezultate, stabilit 
pentru Domeniul de Intervenție 2 (DI 2): 
Planificarea și Programarea Regională. 
Acestea au fost elaborate pornind de la 
ipoteza că activitățile planificate vor duce 
la obținerea progresului în atingerea 
Obiectivului Specific al DI2: „Autoritățile 
publice locale și regionale planifică în mod 
eficient investițiile strategice în cele patru 
sectoare prioritare (aprovizionare cu apă și 
canalizare (AAC), managementul 
deșeurilor solide (MDS), eficiența 
energetică în clădirile publice (EE) și 
drumuri regionale și locale (DRL))”. 
 
Progresul în atingerea acestui obiectiv 
specific este măsurat prin utilizarea 
principalilor indicatori de succes, 
prezentați mai jos: 
       
Indicatorii de succes pentru DI2:  
 

� Indicatorul 1:  Cele trei Agenții de 
Dezvoltare Regională au facilitat 
elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile în sectoarele prioritare, cu o 
valoare totală de 170 mln. de Euro 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 

de verificare: Documentele de 
concepte de proiecte prezentate). 

� Indicatorul 2:  70% dintre părțile 
interesate din 30 de APL-uri 
implicate în planificarea și 
programarea locală și exprimă 
satisfacția cu privire la capacitățile 
de facilitare a Agențiilor de 
Dezvoltare Regională (Valoarea 
inițială: 2012: 34%; Sursa de 
verificare: Sondajul CALM în 2012 
și 2014). 

� Indicatorul 3:  75% conceptele de 
proiect facilitate de ADR-uri sunt 
verificate cu minuțiozitate în 
termeni de impact asupra mediului 
ambiant și prin respectarea 
regulamentelor naționale. 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 
de verificare: Documentele de 
concepte de proiecte, grila de 
evaluare GOPA). 

 
Pentru a evalua progresele înregistrate în 
perioada de raportare cuprinsă între 1 
octombrie – 31 decembrie 2014, mai jos 
este prezentat un tabel recapitulativ: 
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Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 octombrie - 
31 decembrie 2014 
 

Domeniul de Activitate/DI 2 PRS DP CC Total 

EE  
în cl ădiri 
publice 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 4 4 4 4 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
100% 60% 55% 72% 

MDS 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 4 4 4 4 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
100% 45% 68% 71% 

DRL 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 2 3 4 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
85% 18% 55% 53% 

AAC 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 4 4 2 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
100% 30% 50% 60% 

SCSP 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 4 N/A 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
45% N/A 45% 45% 

TOTAL 

Nivelul de progres 
1 octombrie - 31 decembrie 4 4 3 3 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-

2015) 
86% 38% 55% 60% 

Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul DI2, aspecte interdisciplinare 
pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2014 

Domeniul de Activitate/ 
AAP CTF Comunicare M&E Aspecte 

Orizontale DR DI 2 

Nivelul de progres  
4 4 3 4 4 1 octombrie - 31 decembrie  

Estimarea nivelului de 
implementare        

în % (2010-2015) 
75% 75% 84% 70% 65% 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI2  în perioada 1 octombrie - 31 decembrie 201 4 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI2  
Planificarea regional ă sectorial ă Dezvoltarea 

proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

EFICIENȚA ENERGETICĂ 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 
31 decembrie 

4  
Conform 

planului de 
lucru 

 

4  
Conform 

planului de 
lucru 

 

4  
Conform planului de 

lucru 

 

4  
Conform 

planului de 
lucru 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

Realizat  • 4 CPV în proces de elaborare. • GLP sunt create pentru CPV aprobate. 
• 3 întruniri cu grupurile de lucru (1 per 
regiune) sunt organizate pentru prezentarea 
CPV elaborate. 

  

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

Realizat in perioadele anterioare • Lista exhaustivă a 13 CPV-uri 
aprobată în cadrul ședințelor a 3 comisii 
interministeriale pentru RD Nord, 
Centru și Sud din 11 Noiembrie 2014, 
inclusiv s-a acceptat abordarea privind 
lansarea lucrului asupra primei tranșe 
din numărul total de CPV.  
• 4 CPV sunt în proces de dezvoltare 
(Stefan Voda, Ungheni, Rîscani -grupul 
1, Sîngerei -grupul 2); 
• 9 vizite în teren din lista celor 13 CPV 
care include 4 în dezvoltare. 
Rezultatele și recomandările de rigoare 
sunt incluse în rapoartele privind 
vizitele in teren și în procesele verbale 
ale ședințelor respective.   
• 2 Întruniri cu Ministerul Educației 
privind conjugarea eforturilor in 
dezvoltarea CPV-lor din sectorul EE 
(care vizează liceul din or. Leova și 
gimnaziul din loc. Flămînzeni, r-nul 
Sîngerei). 

• 3 ședințe ale GLRS din RD Nord, Centru și 
Sud (la datele: 8, 9, 10 Decembrie 2014) au 
fost convocate.  
Scopul atelierelor a fost de a:    
• lansa activitatea GLP si trasa obiectivele 
principale de activitate a acestora;  
• prezenta CPV-urile aprobate prin decizia 
comisiei interministeriale 
• coordona rolurile și responsabilitățile 
membrilor de echipă. 
La ateliere au participat 72 de persoane, dintre 
care 24 femei și 48 bărbați. În conformitate cu 
evaluarea dată de participanți, nota medie a 
fost 4.31 (din maximum 5). 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

100% 60% 55% 72% 

Provoc ări/ris
curi 

  • Comunicarea și o cooperarea 
interministerială pentru a promova un 
mesaj unic către comunitatea 
donatorilor referitor la prioritățile din 
sectorului EE      
• Modalitatea de comunicare a fluxului 
existent de proiecte către comunitatea 
donatorilor pentru a atrage investiții 
necesare în sectorul EE;  
• Mesaj clar către potențialii finanțatori 
privind asumarea unor angajamente de 
finanțare a proiectelor investiționale în 
sectorul EE, aflate în proces de 
dezvoltare. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte 
Pilot 

Planificare regional ă sectorial ă Implementarea PRS Dezvoltarea capacita ților Evaluare medie 

MANAGEMENTUL DESEURILOR SOLIDE 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 31 
decembrie 

4  
Conform 

planului de 
lucru 

 

4  
Conform 

planului de lucru 

 

4  
Conform planului 

de lucru 

 

4  
Conform 

planului de lucru 

 

Punctele de 
reper planificate Realizat  

• Elaborarea a celor 3 studii de 
fezabilitate pentru cele 3 zone de MDS 
şi  evaluările ale impactului asupra 
mediului  sunt in avansare continua; 
• Locațiile adecvate ale depozitelor și a 
stațiilor de transfer pentru zonele MDS 
din Centru și Nord sunt identificate.  

• 1 ședință a GLP în fiecare regiune de 
dezvoltare este organizată. 

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper  

Realizat  

Elaborarea studiilor de fezabilitate 
pentru 3 zone de MDS şi evaluările 
impactului asupra mediului sunt in 
lucru, inclusiv realizate: 
• Colectarea datelor privind situația 
actuală: cantități de deșeuri generate si 
modul de gestionare a acestora în 3 
Zone MDS;  
• Selectarea amplasamentelor 
potențiale pentru depozitele de deșeuri 
in 3 zone cu progres semnificativ în 

• Convocarea GLP în componența extinsă 
pentru ZMDS din RD Nord, Centru, Sud s-a 
efectuat în cadrul a trei vizite de studiu in 
Romania, cu agenda lărgită incl.: întâlniri cu 
reprezentanți ai consiliilor județene și 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din 
trei județe Argeș, Sibiu si Mureș; vizitate 
depozite de deșeuri, stații de transfer, stații de 
sortare și compostare, precum și o instalație 
de tratare mecanic-biologică. 
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RDS unde au fost  admise Deciziile 
consiliului local.  
• Selectarea amplasamentelor pentru 
stațiile de transfer și elaborarea 
rapoartelor privind procedura de 
schimbare a destinației terenului; 
identificate opțiunile tehnice pentru 
fiecare activitate de gestionare a 
deșeurilor: colectarea deșeurilor 
reziduale, colectarea deșeurilor 
reciclabile, transfer, sortare, tratare 
biologica si depozitare. 
• Raportul privind cadrul legal în ceea 
ce privește evaluarea impactului 
asupra mediului se află în curs de 
elaborare. 
• În cadrul GLP, 8 locații în RD Centru 
și 15 în RD Nord au fost evaluate 
pentru a determina în ce măsură 
acestea corespund criteriilor de a fi 
selectate ca depozit și stații de 
transfer.   
• Proiectul Raportului cu privire la 
dezvoltarea cadrului instituțional al 
sistemului MDS în 3 regiuni/ZMDS a 
fost elaborat. 
• Un efort substanțial a fost aplicat 
pentru atragerea interesului Instituțiilor 
Internaționale de Finanțare (in special- 
Banca Europeana de Investiții) în 
contextul exprimării interesului vizavi 
de proiectele in proces de elaborare. 
•  Au fost efectuate prezentări ale 
situației curente privind elaborarea SF 
în MDS și identificarea terenurilor 
pentru depozitele regionale în cadrul 
ședințelor CRD din toate regiunile in 
trimestrul IV 2014. 

• O ședință a GLP în ZMD Sud a fost 
desfășurată la 3 decembrie și s-a discutat: 
1. situația curentă referitor la elaborarea 
studiului de fezabilitate și evaluarea 
impactului de mediu în zona de management 
a deșeurilor; 
2. inițierea procedurii de pregătire a dosarului 
cadastral de schimbare a destinației terenului; 
3. Rezultatele vizitei de studiu în România; 
4. pașii următori pentru perioada ianuarie-
martie 2015.  
 
În conformitate cu evaluarea dată de 
participanți, nota medie a fost 4.56 (din 
maximum 5). La atelier au participat 31 de 
persoane, dintre care 13 femei și 18 bărbați. 
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Estimarea 
nivelului de 
implementare in 
% (2010-2015) 

100% 45% 68% 71% 

Provoc ări/riscuri 

  • Comunicarea și cooperarea 
interministerială pentru a promova un 
mesaj unic către comunitatea 
donatorilor referitor la prioritățile din 
sectorului MDS.     
• Modalitatea de comunicare a fluxului 
existent de proiecte către comunitatea 
donatorilor pentru a atrage investiții 
necesare în sectorul MDS. 
• Procesul decizional privind aprobarea 
de către APL a locațiilor propuse ca 
urmare a analizei efectuate de experți 
în domeniul MDS pentru RD Nord și 
Centru. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI2 
Planificare regional ă sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea 

PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

DRUMURI REGIONALE SI LOCALE 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 
31 decembrie 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

4  
Conform planului 

de lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

• Consultații neformale cu partenerii 
principali și oficiale cu publicul 
pentru discutarea proiectelor finale 
ale 3 PRS în sectorul dat sunt 
organizate. 
•  3 PRS sunt consultate și aprobate 
de către Consiliile Regionale pentru 
Dezvoltare (Nord, Centru și Sud). 

• Metodologia de stabilire a coridoarelor de 
drum, celulelor și de identificare a CPP 
este agreată cu MDRC și MTID. 
• Configurația celulelor și coridoarelor este 
discutată și coordonată cu GLRS și MTID. 

• 1 atelier de lucru cu GLRS este organizat în 
fiecare regiune.  

  

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

•  Au fost organizate 3 runde de 
consultări neformale cu partenerii 
principali - MDRC și efectuate 
prezentări ale situației curente 
privind elaborarea PRS în cadrul 
ședințelor CRD din toate regiunile 
din trimestrul IV 2014. 
•  3 PRS urmează a fi propuse spre 
aprobare de către Consiliile 
Regionale pentru Dezvoltare (Nord, 
Sud și Centru) în trimestrul I 2015. 

• Metodologia de stabilire a coridoarelor de 
drum și a celulelor este agreată cu MDRC 
și MTID. Procesul de identificare a CPP a 
fost revizuit din punct de vedere al 
abordării metodologice și urmează a fi 
lansat după aprobarea PRS de către CRD. 
• Configurația celulelor și coridoarelor a 
fost discutată și prezentate GLRS și MTID, 
inclusiv în cadrul celei de a IVa ședințe a 
GLRS desfășurată în noiembrie 2014. 
• Au fost efectuate 2 întrevederi cu 
finanțatorii potențiali, inclusiv ședința 
coordonatoare la Banca Mondială pentru 
sincronizarea eforturilor în stabilirea politicii 

• Atelierele de lucru ale GLRS organizate în 
trei RD în perioada 18-20 Noiembrie 2014. În 
conformitate cu evaluarea dată de 
participanți, nota medie a fost 3.82 (din 
maximum 5).  
Scopul atelierelor a fost de a:                           
• prezenta proiectul final al PRS-urilor și 
agrearea acestora pentru a purcede ulterior 
la înaintarea acestora spre aprobare la CRD-
uri; 
• discuta procesul de identificare a  PPC-
urilor; 
• prezentarea forma de aplicare pentru PPC.  
La atelier au participat 82 de persoane, 
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investiționale trasate de partenerii de 
dezvoltare. 

dintre care 24 femei și 58 bărbați. 

Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

85% 18% 55% 53% 

Provoc ări/ris
curi 

• Identificarea rolului ADR-urilor în 
promovarea PRS-urilor în domeniul 
DRL în regiunile respective. 
• Aplicarea cadrului juridic existent 
în ceea ce privește transferul rolului 
și responsabilităților privind 
drumurile locale către APL de niv II. 
 • O posibilă reforma administrativ- 
teritorială poate afecta prioritățile 
stabilite în PRS în domeniul DRL. 

• Comunicarea și cooperarea 
interministerială pentru a promova un 
mesaj unic către comunitatea donatorilor 
referitor la prioritățile din sectorului DRL.      
• Modalitatea de comunicare a fluxului 
existent de proiecte către comunitatea 
donatorilor pentru a atrage investiții 
necesare în sectorul DRL. 
• Inițierea proiectului Băncii Mondiale în 
domeniul DRL este o oportunitate pentru 
proiectul MSPL, întrucât o porțiune 
semnificativă din fluxul de proiecte DRL ar 
putea fi inclusă în procesul inițiat de Banca 
Mondială. Tergiversările din domeniul DRL 
vor însemna că această oportunitate poate 
fi ratată. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Planificare regional ă sectorial ă Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

APROVIZIONAREA CU AP Ă ȘI CANALIZARE 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 31 
decembrie 

4  
Conform 

planului de lucru 

 

4  
Conform planului de 

lucru 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate N/A 

• Lista CPP-urilor inițiale și lista CPV-lor este 
prezentată spre aprobare. 

• Un (1) atelier de lucru al GLRS este 
organizat în fiecare regiune.   

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

Realizat în perioadele anterioare • Lista cu 29 CPP-urilor inițiale a fost prezentată 
și agreată de MDRC pe data de 24 decembrie 
2014. La aceasta ședință 12 CPV-uri au fost 
recomandate p/u a fi prezentate spre aprobare 
către Comisia Inter-ministerială planificată pe 
11 februarie 2015. 
• 31 vizite in teren au fost efectuate pentru 
fiecare CPP si 29 de rapoarte, inclusiv 1 raport 
sumar de prioritare a CPP au fost elaborate și 
prezentate către MDRC. 

• S-a decis că organizarea următorului 
atelier al GLRS se va desfășura după 
convocarea Comisiilor Interministeriale 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

100% 30% 50% 60% 

Provoc ări/riscuri 

  • Comunicarea și cooperarea interministerială 
pentru a promova un mesaj unic către 
comunitatea donatorilor referitor la prioritățile 
din sectorului AAC.      
• Modalitatea de comunicare a fluxului existent 
de proiecte către comunitatea donatorilor 
pentru a atrage investiții necesare în sectorul 
AAC.             
• Standardele tehnice actuale și imposibilitatea 
utilizării noilor tehnologii și materiale, criteriile 
de proiectare în domeniul AAC conduc la 
sisteme supradimensionate. 
• Lipsa statisticii teritoriale, inclusiv: 
demografice, necesitatea de apă, consumul de 
energie, costurile operaționale, hărțile și 
diagramele rețelelor curente. Astfel, experții 
sunt nevoiți să folosească mai multe ipoteze 
care nu pot fi verificate/testate înainte ca 
investițiile să fie implementate.  
• Lipsa unei coordonări a investițiilor în sectorul 
AAC reprezintă un risc de suprapunere și/sau 
de dublare activităților/investițiilor. Nu există un 
concept al regionalizării (urmează să fie 
elaborat de către Min. Mediului).  
• Specificul sectorului AAC dictează o nouă 
abordare metodologică în procesul aprobării 
CPV, care este diferită de celelalte sectoare. 
Metoda de definire a măsurilor prioritate din 
cadrul CPV (care la etapa respectivă de 
elaborare abordează sistemic și comprehensiv 
dezvoltarea sectorului în limita teritorială a 
proiectului) va fi discutată în runda a doua a 
ședințelor de coordonare cu partenerii 
principali, care are ca obiectiv pregătirea 
ședinței Comisiilor interministeriale. 

    



 
 Raport de progres nr. 12 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  

 
 
  

61 
 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Planificare regionala  sectoriala Elaborarea 

PRS/Implementarea PRS Dezvoltarea capacitatilor Evaluare medie 

SUPORTUL COMPLEMENTAR ACORDAT SECTORULUI PRIVAT 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 
31 decembrie 

4  
Conform 

planului de 
lucru 

 

N/A    3 
Abateri nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

• Un plan de acţiuni anual și 
trimestrial aprobat de Grupul de 
Lucru. 
• 3 sesiuni pentru GLR organizate.                                                                    
• 1 sesiune a GLN organizată. 

  • Sesiuni de instruire și informare organizate pentru 
sectorul privat din 9 raioane din cele 3 regiuni de 
dezvoltare.  
• Baza de date privind întreprinderile sectoriale 
actualizată de către CCI. 
• Ghidul de achiziţii publice pentru sectorul privat 
elaborat.                                                                                                                    
• 1 masă rotundă pt. întreprinderile din sectorul EE 
organizată. 

  

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

 • În perioada 16-18.12.2014 au fost 
organizate 3 sesiuni pentru GLR - 
25 participanti, 9 femei, 16 bărbați.                                                                                                                           
• În cadrul şedinţelor regionale a 
fost propus şi aprobat un plan anual 
de acţiuni pentru fiecare regiune 
aparte.  
• Pe 22.12.2014 a fost organizată 
sesiunea a GLN (9 participanti, 2 
femei, 7 bărbați).                                                                                                                          
• În cadrul şedinţei GLN a fost 
discutat şi aprobat un plan anual de 
acţiuni pentru componenta 

  •In perioada 17.10 - 14.11au fost organizate 9 sesiuni 
de instruire și informare organizate pentru sectorul 
privat  din cele 3 regiuni de dezvoltare in  9 raioane 
Hincești, Orhei, Ungheni, Edineț, Soroca, Bălți, Cahul, 
Caușeni, Ceadîr Lunga.  Scopul evenimentului - 
consolidarea capacităților IMM-lor și instruirea acestora 
privind aspectele procedurilor de achiziții publice. 
Astfel, seminarele au fost axate pe provocările în 
achiziţii publice prin prisma operatorilor economici 
chestionați în cadrul activităților anterioare, aspecte 
legale în achiziții publice axate pe obstacolele 
operatorilor economici, experiența şi dificultăţi ale ADR-
urilor în domeniul achizițiilor publice cu recomandări 
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SCSPpentru anul 2015. practice pentru operatori economici și suportul CCI în 
pregătirea documentației de licitaţie şi de informare. La 
seminare au participat 244 de agenți economici, din 
care 134 bărbați și 85 femei.  
• A fost organizată o vizită de studiu în Polonia în 
domeniul achizițiilor publice pentru a cunoaște sistemul 
integrat al achizițiilor publice, racordarea acestui sistem 
la standardele UE si depășirea obstacolelor pe 
parcursul implementării sistemului reformat. La această 
vizită de studiu au participat 10 reprezentanți a MDRC, 
ADR-urile, Ministerului Finanțelor, GIZ (3 femei, 7 
bărbați). 
• A fost actualizată de către CCI formarea bazei de date 
privind întreprinderile sectoriale. 
• S-a elaborat draftul Ghidului de achiziţii publice pentru 
sectorul privat. 
• Masa rotundă pentru sectorul EE a fost amânată 
pentru anul 2015. 

Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

45% N/A 45% 45% 

Provoc ări/ris
curi 

    • Participarea Agenției Achiziții Publice în cadrul 
activităților organizate a fost limitată.        
• Asigurarea cantitativă a  participanților  din regiuni - 
din întreprinderile din acele 4 domenii prioritare ale 
proiectului, care ar putea participa la licitațiile inițiate de 
ADR-uri a fost dificilă. 

  



 
 Raport de progres nr. 12 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  

 
 
  

63 
 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
APA CTF Evaluare medie 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 31 
decembrie 

4 
Conform planului de lucru 

 

4 
Conform planului de lucru 

 

4 
Conform 

planului de lucru 

  

Punctele de 
reper planificate 

• Ședintele de coaching pentru formatorii cursului 
„Dezvoltarea Leadership-ului în administraţia publică” 
sunt organizate. 
• Materialelele pentru cursul „Dezvoltarea Leadership-
ului în administraţia publică” (documentul de curriculum, 
broșura pentru participant și elaborarea ghidului pentru 
facilitator) sunt finalizate. 
• Instruirea "Dezvoltare Regională: cadru conceptual și 
exemple de bune practici" oferită de către experții din 
Germania pentru formatori este organizată.  

• Propuneri pentru regulamentului de funcționare a oficiului 
regional de cooperare transfrontalieră (cu includerea funcțiilor, 
relațiile cu intituțiile implicate și sursele de finanțare) sunt 
elaborate.   
• Propuneri pentru regulamentul cu privire la sistemul de co-
finanțare pentru programe de cooperare transfrontalieră finanțate 
din cadrul Instrumentului European de Vecinatate 2014-2020 
sunt elabborate. 
• Conferința natională "Cooperarea transfrontalieră: realizări și 
perspective pentru Republica Moldova" este organizată. 
• Atelierul de lucru privind raportarea de catre beneficiarii IEPV în 
cadrul Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa 
de Sud-Est 2007-2013 este organizată. 

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• În perioada raportată au fost organizate trei ședinte de 
coaching pentru formatorii cursului „Dezvoltarea 
Leadership-ului în administraţia publică”, și anume: pe 
data de 5 noiembrie - Leadership personal; pe data de 
26 noiembrie - Leadership relațional; pe data de 3 
decembrie -  Leadership organizațional. Aceste ședințe 
au avut drept scop consolidarea abilităților metodologice 
și de conținut a celor 5 formatori (5 femei, 1 bărbat) 
certificați pentru cursul respectiv. 
• Pentru cursul „Dezvoltarea Leadership-ului în 
administraţia publică” a fost elaborat documentul de 
curriculum, broșura pentru participant și ghidul pentru 
facilitator. Implementarea propriu-zisă a cursului va 
începe din 2015. 

• În perioada raportată au fost elaborate propunerile regulamentul 
de funcționare a oficiului regional de cooperare transfrontalieră 
(cu includerea funcțiilor, relațiile cu intituțiile implicate și sursele 
de finanțare), precum și recomandări pentru regulamentul cu 
privire la sistemul de co-finanțare pentru programe de cooperare 
transfrontalieră finanțate din cadrul Instrumentului European de 
Vecinatate 2014-2020. Aceste recomandări vor fi prezentate și 
discutate pe data de 27.01.2015 în cadrul ședinței grupului de 
lucru pentru programarea viitoarelor programe de cooperare 
transfrontalieră. Ajustarea și finalizarea acestui document este 
planificată pentru primul trimestru al anului 2015. 
• Pe data de 31 otombrie a fost organizată conferința natională 
"Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru 
Republica Moldova". Scopul acestei conferințe a fost de a 
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• În perioada 9-16.11 pentru cei 12 formatori (10 femei, 2 
bărbați) ai cursului de "Dezvoltarea regională" a fost 
organizată instruirea "Dezvoltare Regională: cadru 
conceptual și exemple de bune practici" oferită de către 
experții din Germania. În cadrul cursului s-a pus accent 
pe teoriile de învăţare şi stilurile de instruire bazate pe 
necesitățile participanţilor; rolul şi competenţele 
formatorului; planificarea strategică în contextul 
dezvoltării regionale; diverse forme organizaţionale; 
structuri pentru cooperarea intercomunitară; 
instrumentele de dezvoltare regională. Programul a 
inclus vizite în teren şi discuţii cu reprezentanții 
proiectelor implementate şi instituţiile relevante 
domeniului de dezvoltare regională. 

prezenta ultimele evoluții în implementarea actualelor Programe 
de Cooperare Transfrontalieră eligibile pentru Republica 
Moldova; discutarea viitorului Programe de Cooperare 
Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de 
Vecinătate (IEV), precum și noile responsabilități ce urmează a fi 
asumate de Republica Moldova, în rezultatul implementării 
„principiului gestionării comune”. La această conferință au 
participant 116 de participanți (64 bărbați și 52 femei), dintre care 
35 reprezentanți ai APL I și II, 24 reprezentanți ai ONG-urilor, 2 
reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie, 10 reprezenatnti 
ai entităților academic / universități, 26 delegați ai ministerelor și 
19 reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.  
• Pe data de 15 octombrie a fost organizat atelierul de lucru 
privind raportarea de către beneficiarii IEPV în cadrul 
Programului de Cooperare Transnațională pentru Europa de 
Sud-Est 2007-2013. În cadul acestui atelier de lucru beneficiarii 
au avut posibilitatea de a întreba și discuta cu reprezentanții 
Secretariatului Tehnic Comun (STC) din Budapesta despre 
provocările întîmpinate în cadrul implementării proiectelor. La 
acest atelier de lucru au participat 22 reprezentanți , dintre care 4 
bărbați și 18 femei. 

Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

75% 75% 75% 

Provoc ări/riscuri 

La momentul dat APA nu are înca noul rector confirmat. Lipsa coordonatorului de la Cancelaria de Stat   
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI2, aspecte interdisciplinare, în perioada 1 o ctombrie - 31 decembrie 
2014 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Comunicare M&E Aspecte orizontale ale DR Evaluare medie 

Nivelul de 
progres  

1 octombrie - 
31 decembrie 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

4  
Conform planului 

de lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

• 20 de jurnaliști instruiți în domeniul 
relatării subiectelor din domeniul dezvoltării 
regionale  
•  30 funcționari MDRC/ADR-uri instruiți în 
domeniul tehnicilor de comunicare internă  
şi externă.     
• 10 specialiști în comunicare MDRC/ADR-
uri învață bunele practici UE de 
comunicare publică, gestionare branduri 
regionale şi management de campanii de 
conștientizare.                                                                                  
•  1 campanie de popularizare a 
conceptului de dezvoltare regională în 
producție. 
• SIADR – sistemul de management al 
informației conectat la SIGEDIA – este 
funcţional.                                                                                                     

• Raportul final cu privire la integrarea 
mai amplă a aspectelor MBR în cadrul 
sistemului de M şi E la nivel naţional şi 
regional finalizat și prezentat 
MDRC/ADR. 
• Implementarea și monitorizarea 
continuă a sistemului MBR revizuit pentru 
proiectele pilot este efectuată continuu. 

• Sumarul cu privire la Procesul de 
Planificare și Programare Sectorială, 
inclusiv capitolul cu sumarul practicilor de 
dezvoltare a proiectelor de investiții este 
elaborat. 
• O broșură cu privire la PRS pentru 
cursul de planificare strategică în DR al 
AAP este elaborată. 
• Proiectul Ghidului ”Calea de dezvoltare 
a proiectelor de investiții” este actualizat 
și adaptat la cele 4 sectoare; bunele 
practici încorporate. 
• Instrumentele de integrare a aspectelor 
de gen și cele sociale în sectoarele EE și 
MDS sunt pilotate și revizuite 
corespunzător.  
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

• La solicitarea conducerii MDRC, ca 
urmare a degrevării conducerii în perioada 
derulării campaniei electorale pentru 
alegerea Parlamentului RM, trainingul cu 
tematica relatării subiectelor din domeniul 
dezvoltării regionale, destinat jurnaliștilor a 
fost amânat. 
• În perioada 14-15 noiembrie 2014 a fost 
organizat trainingul pe tema „Mecanismul 
de comunicare operativă”. Au participat 44 
de funcționari publici (18 bărbați și 26 
femei), care au apreciat utilitatea 
trainingului cu o notă medie de 9,29 din 10 
maxim posibil (utilitatea trainingului a fost 
dedusă prin metoda analizei chestionarelor 
de evaluare).                          
• Între 16-20 decembrie 2014 a fost 
organizată o vizită de studiu în Estonia 
avînd ca obiectiv „Bunele practici UE de 
comunicare publică, gestionare branduri 
regionale şi management de campanii de 
conștientizare”. Participanți - 9 specialiști în 
comunicare MDRC/ADR-urilor  (4 bărbați și 
5 femei) care au apreciat atingerea 
obiectivelor vizitei cu o notă medie de 3,66 
din  4 maxim posibil (atingerea obiectivelor 
vizitei a fost dedusă prin metoda analizei 
chestionarelor de evaluare).      
• Campania de popularizare a conceptului 
de dezvoltare regională se află la etapa de 
producție: au avut loc filmările a 3 spoturi 
video care sunt sunt în proces de lucru, la 
etapele de montaj și testare.                                                                        
• SIADR (Sistemul Informațional pentru 
ADR-uri) – Sistemul de gestionare a 
informațiilor conectat la SIGEDIA – este 
operațional în regim de pilotare în cadrul a 
3 ADR-uri. La data de 9.12.2014 a fost 
emis ordinul nr 189 de către MDRC cu 
privire la utilizarea obligatorie a sistemului 
în cadrul ADR-urilor Nord, Centru și Sud. 

• Atelierul de lucru cu privire la integrarea 
MBR în proiectele pilot a fost desfășurat  
în perioada 1-2 octombrie cu participarea 
a 40 reprezentanți ai MDRC și ADR 
(inclusiv 15 femei, 25 bărbați). 
• Raportul final cu privire la integrarea 
mai amplă a aspectelor MBR în cadrul 
sistemului de M şi E la nivel naţional şi 
regional a fost finalizat și 
prezentat/aprobat MDRC/ADR la sedința 
din 16 decembrie. 
• MdÎ pentru proiectele pilot au fost 
semnate de catre partenerii principali pe 
data de 16 decembrie. In baza acestora, 
sistemul de monitorizare a implementării 
proiectelor-pilot este aplicat. 
Implementarea elementelor de MBR în 
sistemul ADR/MDRC este în proces de 
discuții și agreare.   
• A fost efectuat sondajul cu privire la 
“Gradul de satisfacție al părților 
interesate față de capacitățile Agențiilor 
de Dezvoltare Regională de a facilita în 
mod eficient procesul de dezvoltare 
regional". Conform acestui sondaj, 66% 
din APL confirmă satisfactia în ceea ce 
privește capacitățile ADR-urilor de a 
organiza procesul de dezvoltare 
regională, inclusiv de planificare și 
programare regională. Concluziile și 
recomandările principale au fost incluse 
într-un raport final care a fost prezentat 
MDRC și ADR. Acest raport poate fi 
accesat la adresa: www.serviciilocale.md. 
• Sedința Comitetului director al MSPL a 
avut loc la 22.10.2014, cu participarea a 
43 de participanți. 

• Sumarul cu privire la Procesul de 
Planificare și Programare Sectorială, 
inclusiv capitolul cu sumarul practicilor de 
dezvoltare a proiectelor de investiții a fost 
actualizat. 
• Un leaflet cu privire la PRS pentru 
îmbunătățirea cursului de planificare 
strategică în DR al AAP este elaborat și 
urmează a fi transmis spre aprobare. 
• Proiectul Ghidului ”Calea de dezvoltare 
a proiectelor de investiții” este in proces 
de actualizare și adaptare la cele 4 
sectoare. 
• Instrumente de integrare a aspectelor 
de gen și cele sociale în sectoarele EE și 
MDS au fost pilotate și revizuite 
corespunzător. Focus-grupuri și interviuri 
cu beneficiarii din ZMDS din regiunea 
sud au fost desfășurate și ca rezultat, o 
evaluare a aspectelor sociale și de gen a 
fost elaborată. 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

87% 70% 65% 74% 

Provoc ări/ris
curi 

• Dublarea registrului electronic din SIADR 
cu al celui pe hârtie, ceea ce dublează 
eforturile și scade motivația. 
• Persistă un risc sporit asupra lipsei 
continuității în activitatea Serviciului de 
presă, ca urmare a reconfigurării 
Guvernului, după alegerile generale.                                       
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Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 2, în perioada de raportare 1 ianuarie - 31 martie 2015 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI2 
Planificarea regional ă  sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților 

EE 

N/A • 3 proiecte pînă la etapa finală de CPV (conceptul 
proiectului de reabilitare, raportul CPV-urilor din grupul 1 de 
proiect - 2 CPV, și 1 CPV din grupul 2) sunt elaborate și 
finalizate. 
• 3 acorduri ale Grupurilor de Lucru pe Proiect (cîte unul 
pentru fiecare proiect) sunt semnate. 
• Acordul preliminar de finanțare sau a unui echivalent 
pentru grupul de proiecte 1 este semnat cu potențialii 
finanțatori. 
• Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-
urilor, grupul de proiecte 1 este elaborat și remis. 
• Termenii de referință pentru compania de proiectare sunt 
elaborați. 

• 3 ședințe cu GLRS sunt organizate și desfășurate. 
• 9 ședințe cu GLP sunt organizate și desfășurate. 

MDS 

N/A • Lista proiectelor prioritare de către Comisia Inter-
ministerială pentru elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile (CPV-urilor) este aprobată. 
• 1 raport de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) 
pentru zona de MDS în RD Sud este elaborat. 
• 1 studiu de fezabilitate - versiune proiect și finală - pentru 
zona de MDS în RD Sud este elaborat. 

• 3 ședințe cu GLSR sunt organizate și desfășurate. 
• 2 ședințe ale GLP sunt organizate și desfășurate. 

DRL 
• 3 Consultări publice sunt desfășurate; 
• 3 PRS în sectorul DRL sunt aprobate de 
către CRD. 

• Aprobarea configurației coridoarelor prioritare. 
• Elaborarea listei de 12 CPP-uri. 
• 12 rapoarte de inventariere sunt inițiate. 

• 3 ședințe cu GLSR în sectorul DRL sunt organizate și 
desfășurate. 

AAC 

  • Acordul cu privire la conținutul și cerințele SF este agreat 
• Lista conceptelor de proiecte (CPP-uri) în cadrul Comisiei 
Inter-ministeriale pentru elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile (CPV-urilor) este aprobată. 
• 12 studii de fezabilitate inițiate. 

• 3 ateliere de lucru cu GLSR sunt organizate și desfășurate. 
• 3 GLP sunt create. 
• 3 ateliere de lucru cu GLP sunt organizate și desfășurate. 
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SCSP 

• Un plan de acţiuni trimestrial aprobat de 
către Grupul de Lucru. 
• 3 sesiuni pentru GLR organizate în 3 
regiuni de dezvoltare.                                                                

  • Vizita de studiu, expoziție internațională Green Ventures în 
Germania, Leipzig organizată.                                                                                                
• Sesiuni TOT pentru specialiștii CCI desfășurate.                                
• Ghidului de achiziţii publice pentru sectorul privat editat.                                   
• Acorduri de Colaborare între ADR-urile și CCI din regiuni 
încheiate.                                                     
• Baza de date privind întreprinderile sectoriale actualizată de 
către CCI. 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
APA CTF 

Punctele de 
reper 

planificate 

• Atelierul de lucru cu formatorii privind evaluarea instruirilor oferite de AAP 
este organizat. 
• Un curs de instruire privind planificarea și programarea la nivel local și 
regional este organizat (Modulul I: 2-6.02.2015; Modulul II: 16-20.02.2015). 
• Două cursuri de instruire privind dezvoltarea regională sunt organizate (in 
perioada 19-23.01.2015 si 26-28.01.2015). 
• Două instruiri privind dezvoltarea leadership-ului în administrația publică 
sunt organizate (in perioada 16-20.03.2015 si 30.03-3.04.2015). 

• Sedința grupului de lucru național pentru programarea programelor de cooperare 
transfrontalieră 2014-2020 organizată. 
• Documentele relevante pentru instituirea sistemului de management și control intern 
pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020, cum ar fi propunerile 
regulamentul de functionare a oficiului regional de cooperare transfrontaliera si 
regulamentul cu privire la sistemul de co-finanțare pentru programe de cooperare 
transfrontalieră finanțate din cadrul Instrumentului European de Vecinătate 2014-2020 
finalizate. 
 
    
   

 



 
 Raport de progres nr. 12 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  

 
 
  

70 
 

Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 2, aspecte interdisciplinare, în perioada de  raportare 1 ianuarie - 31 martie 
2015 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Comunicare M&E Aspecte orizontale ale DR 

 Punctele de 
reper 

planificate 

• Strategia de comunicare MDRC pentru 2015-2018 
consultată și aprobată.                                                              
• Reportaje TV despre dezvoltarea regională 
produse și în curs de difuzare, în contextul grantului 
oferit unei asociații media.                                                                                 
•  10 specialişti în comunicare MDRC/ADR-uri și 5 
jurnaliști învaţă bunele practici UE de social 
media/blogging pe teme socio-economice.                              
•  1 buletin trimestrial despre dezvoltarea regională 
elaborat. 

• Suport în aplicarea MBR în procesul de monitorizare 
a proiectelor pilot este acordat. 
• TdR pentru evaluarea SNDR 2013-2015 și SDR 
2010-2016 sunt elaborați și aprobați.  
• TdR pentru elaborarea noii SNDR 2016-2020 sunt 
elaborați și aprobați.  

• (1) produs al cunoștințelor cu privire la calea de 
dezvoltare a proiectului (CDP) este elaborat. 
• (1) atelier de lucru cu privire la elaborarea portofoliului 
de proiecte pentru parteneri este organizat. 
• Fișele CPV-urilor și prezentărilor sunt elaborate și 
prezentate. 
• Ședințele ordinare de coordonare cu donatorii sunt 
organizate. 
• Discuțiile referitor la agrearea proceselor, procedurilor, 
reglementărilor aplicabile pentru finanțarea din partea IFI 
a portofoliului de CPV-uri sunt inițiate. 
• Discuțiile referitor la agrearea standardelor și 
normativelor tehnice aplicabile sunt inițiate; 
• Pilotarea și revizuirea instrumentelor de integrare a 
aspectelor sociale și de gen în sectoarele DRL si ACC 
sunt inițiate; 
• Sumarul procesului de Planificare și Programare 
Regională Sectorială este actualizat. 
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  ANEXE 
Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Ser viciilor 
Publice Locale în Republica Moldova” 
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Anexa Nr. 2 Grila de notare pentru m ăsurarea progresului 
 
Estimarea nivelului de progres pentru trimestrul dat                                 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 
 
 

  
 

< 25% roșu   red 

≥ 25% < 75% galben   yellow 

≥ 75% verde   green 

1

Nerealizat
Off track

2

Abateri 

semnificative

Significant

deviation

3

Abateri 

nesemnificative

Minor

deviation

4

Conform planului 

de lucru
On track


