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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 socio-economică 
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 ianuarie –  31 martie 2015, 
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, cele trei Programe Regional 
Sectoriale în sectorul Drumuri Locale și 
Regionale, în toate cele trei regiuni  au 
fost aprobate de către Consiliile Regionale 
pentru Dezvoltare din regiunile de Nord, 
Centru și Sud. În acest context, este 
necesar de menționat că procesul de 
planificare regional sectorială în cele 4 
sectoare (AAC, EE, MDS, DRL) a fost 
finalizat cu succes. 
 
Până în prezent, mai mult de 176 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, Drumuri 
regionale și locale. Din numărul total de 65 
Concepte Posibile de Proiect propuse 
pentru o analiză ulterioară de către 
Comisiile Interministeriale create prin 
ordinul MDRC, CPP-urile au fost 
prioritizate pentru o ulterioară dezvoltare 
în Concepte de Proiect Viabile: 

� 12 Concepte de Proiect în Eficiență 
Energetică, cu o valoare combinată 
de aproximativ 14 milioane Euro; 

� 3 Concepte de Proiect în 
Managementul Deșeurilor Solide 
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cu o valoare combinată de 
aproximativ 30 milioane Euro; 

� 12 Concepte de Proiect în 
Aprovizionarea cu Apă și 
Canalizare în valoare de 
aproximativ 95 milioane Euro; 

� Din 26 Concepte Posibile de 
Proiect în Drumuri regionale și 
locale în valoare de aproximativ 
300 milioane Euro, 12 CPP-uri sunt 
planificate de a fi prezentate către 
Comisia inter-ministerială pentru 
analiză și prioritizare. 
 

Activitățile privind dezvoltarea în 
continuare a CPV-urilor prioritare este în 
proces de desfășurare. 
 
De asemenea, în perioada de raportare, a 
fost îmbunătățit dialogul inițial cu donatorii 
potențiali interesați în sincronizarea 
eforturilor pentru dezvoltarea și 
implementarea proiectelor în sectoarele 
DRL, MDS și EE.  
 
Ca rezultat al transferului de proprietate 
asupra proiectelor pilot la nivel regional și 
local, managerii locali de proiect au fost 
selectați, la fel au fost create comitetele 
directoare locale și organizate primele 
ședințele ale acestora pentru fiecare 
proiect pilot.  
 
În sectorul de Aprovizionare cu apă și 
canalizare, după încheierea studiului de 
fezabilitate privind serviciile de 
aprovizionare cu apă în raionul Leova, 
documentația proiectului pilot respectiv 
privind "Îmbunătățirea serviciilor de 
aprovizionare cu apă în raionul Leova" a 
fost finalizată și aprobată de MDRC, ADR-
uri și APL-uri. De asemenea, procesul de 
armonizare a planificării și programării 
locale în comunitățile selectate din Cahul a 
fost finalizat. În raionul Rîșcani, au fost 
elaborate și aprobate capitolele AAC din 
11 planuri de dezvoltare locală (din 15 
planuri de dezvoltare locală) de către APL-
urile respective. 

În ceea ce privește dezvoltarea 
capacităților furnizorilor de servicii, 
proiectul MSPL a semnat un 
Memorandum de Înțelegere cu Asociația 
”Moldova Apă Canal” (AMAC).  
 

Cu suportul proiectului MSPL, Camera de 
Comerț și Industrie a finalizat cel de-al 7-
lea curs a Managerului Energetic 
European (EUREM), iar 16 manageri 
energetici raionali au finalizat cu succes 
partea teoretică a instruirii.  
 
 
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. 
 

� Comunicare și coordonare 
insuficientă între ministerele de 
resort în ceea ce privește 
dezvoltarea regională.  
 

� Lipsa capacității și voinței politice a 
APL-urilor de a promova și 
implementa sistemul integrat al 
MDS în conformitate cu 
standardele internaționale, precum 
și lipsa de conștientizare a 
beneficiilor pe termen lung ale 
sistemului propus. 
 

� 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 
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pentru Centrul de Management al 
Deșeurilor Solide din Parcani. 
 

� 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.  
 

� 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 
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. 

 
o Standardele și normele depășite rămân 

un obstacol pentru implementarea 
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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 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, se recomandă 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 
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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 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 

FE Fondul Ecologic 

FEE Fondul pentru Eficiență Energetică 

FNDR Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei  
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GLP Grup de lucru de proiect 

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 

SSVEPC Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor și 
Construcțiilor 

SPL Servicii Publice Locale 



 Raport de progres nr. 13 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  
 

 
 

11 

 

STA Stație de tratare a apelor 

SS Stație de sortare 

ToT Training al trainerilor 

TdR Termeni de referință 

USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 

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 ianuarie – 31 martie 2015, 
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  



Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
85% 42% 52% 50% 75% 61%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
78% 20% 53% 40% 45% 47%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2014-2015)
60% N/A 5% 5% N/A N/A

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
90% 80% 75% 65% 65% 75%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
50% 98% 45% 50% 45% 58%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
37% N/A 56% 80% 25% 50%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2014-2015)
50% N/A 25% 24% 14% 28%

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
69% 68% 51% 52% 53% 59%

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilot din DI 1  pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2015

100% 100%

2 3

EE Tătărăuca 
Veche

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)

N/A N/A N/A N/A N/A

100% 100% 100%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie
3

TOTAL

3 2 2 3 3

N/A

EE Nisporeni

3 N/A 2 2 2 2

EE Orhei

3 N/A 3 3
Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

100%

2

MDS Florești

3 3 1 2 3
Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

4

MDS Șoldănești 

și Rezina

4 2 2 2 4 3

AAC Leova

3 N/A 4 4 N/A
Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

2

ACC Rîșcani  

3 1 2 2 4 2

AAC Cahul

3 1 2 3 3
Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

MC
Progresul mediu 

estimat
DI 1 Proiecte Pilot

Domeniul de Activitate/

PPL CIC MINV CC
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Evaluare mediePlanificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –
asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a prestatorilor 
de servicii publice și APL-urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor-pilot din DI1 pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2015

AAC CAHUL

• Capitolul AAC actualizat din Planul 
de dezvoltare locală a or. Cahul 
aprobat în cadrul ședinței consiliului 
orășenesc Cahul.                                                                                                   
• Broșura privind prezentarea lecțiilor 
învățate privind elaborarea SF în 
sectorul AAC este elaborată și 
editată.                       

• Deciziile privind cooperarea între APL-uri din 
raionul Cahul privind organizarea în comun a 

serviciului AAC la nivel de 4 APL, nivel 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 și lecțiile învățate privind CIC 
în AAC in Cahul sunt analizate și compilate.

• Organizarea achizițiilor 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 STA Cahul sunt 
inițiate. 

• 6 module din planul de acțiuni privind 
consolidarea capacității operatorilor de 
servicii AAC din regiunea Sud sunt 

elaborate.  

• Instruirea colaboratorilor  operatorilor de 
servicii AAC din regiunea Sud  privind 

consolidarea capacităților este organizată.           
• 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 
colaboratori 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 creat.                                                                                         
• 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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• 6 module din planul de acțiuni privind 
consolidarea capacității a operatori de 
servicii AAC din regiunea Sud sunt în curs 

de elaborare.  

• 3 angajați (inclusiv 1 bărbați 2 femei) ai 
operatorului de servicii AAC au participat la 

Modulul de instruire ''Particularitățile 
întocmirii situațiilor financiare anuale și a 
declarației cu privire la impozitul pe venit de 
întreprinderile gospodăriei de alimentare cu 
apă și canalizare. Prevederi noi ale 
legislației fiscale'' , organizate de AMAC cu 
cofinanțarea GIZ.                                                       
• Instruirea (On-the-job training) a 8 
colaboratori  (inclusiv 2 bărbați, 6 femei) ai 
operatorului ÎM “Apă-Canal Cahul” privind 
implementarea modulului de contabilitate 

„Evidența Consumatorilor” va fi  organizată 
de operator din surse proprii.                                                          

• Instruirea (On-the-job training) a 3 
colaboratori (inclusiv 3 bărbați, 0 femei) ai 
operatorului ÎM “Apă-Canal Cahul" privind 
implementarea GIS a fost organizată 
conform planului de instruire și a 
contractului de achiziție a software-ului.

• 1 întrunire la data de 03.04.2015 a 
comitetului local de cetățeni din Roșu 
a fost organizată cu participarea 12 
persoane (inclusiv 4 bărbați, 8 
femei).

• Comitetul Director Local este creat.  
• Întrunirea de constituire a 
comitetului local director (CDL) al 

proiectului pilot ACC Cahul a fost 

organizată la data de 12.02.2015  cu 
participarea 16  persoane  (inclusiv 

12 bărbați, 4 femei).                                        
• Regulamentul Comitetului Director 
Local este elaborat și aprobat.    
• TdR-ul cu privire la efectuarea 
sondajului sociologic de evaluarea a 

gradului de satisfacție a clienților cu 
serviciile AAC îmbunătățite este 
elaborat.

Tergiversarea aprobării deciziilor de către APL 
I asupra procesului de cooperare a APL – 
urilor va împiedica instituționalizarea CIC, la fel 
pune sub risc implementarea de mai departe a 

altor activități planificate. 

Procedura de selectare a operatorului economic 

depășește termenul planificat, semnarea 
contractului de antrepriză va fi posibilă după 
decizia finală luată de Agenția Achiziții Publice.

Dacă nu se reușește cu instituționalizarea 
CIC pe durata proiectului, apare 

imposibilitatea de a nu valorifica resursele 

alocate p/u dezvoltarea capacităților 
necesare planificate.

• Capitolul AAC actualizat din Planul 
de dezvoltare locală a or. Cahul  a 
fost aprobat în cadrul ședinței 
consiliului orășenesc Cahul la data 
de 03 februarie 2015, aprobat prin 

decizia consiliului local Cahul 

nr.1/1(38/1)-xxiv.

• TdR pentru elaborarea și editarea 
unei broșuri de prezentare a lecțiilor 
învățate privind elaborarea SF 
pentru sectorul AAC sunt elaborați și 
prezentați spre aprobare  
managementului GIZ. 

• Procesul de elaborare și editare a 
unei broșuri privind experiența 
documentată a procesului de 
planificare  strategică şi programare 
în sectorul AAC Cahul este inițiat.  În 
coordonare cu managementul GIZ, s-

a decis  ca experiența din ambele 
activități (SF și  planificare  
strategică şi programare) să fie 
integrată într-o singură broșură, care 
va fi editată doar în variantă 
electronică. 

• Acordul de cooperare privind crearea 
operatorului regional nu a fost aprobat, din 

motivul tergiversării de către APL a deciziei 
grupului de lucru privind identificarea formei 

organizatorice juridice de instituționalizare a 
operatorului AAC regional.

•  Activitățile planificate p/u perioada I tr. 2015 :  
*Deciziile privind cooperarea între APL-uri din 

raionul Cahul privind organizarea în comun a 

serviciului AAC la nivel de 4 nivel I (Roșu, 
Crihana Veche, Manta, orașul Cahul ) ;
*Adunarea de constituire a operatorului AAC 

intercomunitar;  

* Proiectul contractului de delegare a 

serviciului AAC;  nu au fost realizate din 

motivul că nu a fost luată decizia grupului de 
lucru (APL I) privind forma organizatorică 
juridică de instituționalizare a operatorului AAC 
regional și respectiv nu a fost posibilă 
aprobarea Acordului de Cooperare.           

•  Sunt elaborați termenii de referință pentru 
elaborarea broșurii și sunt remiși la aprobare 
către GIZ. 

• Contractul de antrepriză pentru lucrările de 
construcție a sistemului de canalizare a s. Roșu 
cu antreprenorul selectat  este remis spre 

aprobare către Agenția Achiziții Publice.
• Expertul GIZ pentru supravegherea lucrărilor 
de construcții a sistemului de canalizare  în s. 
Roșu nu este contractat din motivul tergiversării 
semnării contractului de antrepriză.                               
• Lucrările de construcție a sistemului de 
canalizare s. Roșu nu sunt inițiate.                                                   
• Licitația  publică pentru procurarea lucrărilor de 
construcție prin intermediul achizițiilor publice 
STA Cahul s-a desfășurat la data de 6 martie 
2015, licitația publică a fost anulată, deoarece 
ofertele prezentate au depășit pragul de 15% 
conform estimărilor de cost. Grupul de lucru a 
luat decizia de a solicita beneficiarului să 
actualizeze documentația de proiect pentru 
licitația repetată până la 10.04.2015.         
• Lucrările de construcție a STA Cahul nu sunt 
inițiate. 
• Au fost elaborați TdR și selectat expertul 
pentru  elaborarea caietului de sarcini privind 

contractarea serviciilor de proiectare a 

conectărilor caselor individuale la sistemul de 
canalizare s. Roșu.
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

85% 42% 52% 50% 75% 61%

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

85% 25% 40% 45% 60% 51%

85% 25% 20% 15% 60% 41%
Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot AAC Cahul 
pentru perioada anului 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 

Proiectul Pilot

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014
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Evaluare mediePlanificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –
asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a 
prestatorilor de servicii publice și APL-

urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

AAC RÎȘCANI

 • Capitolele AAC din Planurile locale 
pentru 15  APL din r-l Rîșcani (clusterul 
Prut) sunt actualizate și aprobate de 
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 și 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 între 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 (la locul de 
lucru) 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) este inițiat. Procedura de achiziții a 
serviciilor de realizare a studiului este lansată.                                                                             

• Capitolele AAC din planurile locale 
pentru 15 APL din r-l Rîșcani (clusterul 
Prut) sunt actualizate. 11 capitole AAC 

din planurile locale sunt aprobate de 

consiliile locale (Duruitoarea Nouă, 
Alexăndrești, Sturzeni, Braniște, 
Petrușeni, Costești, Pîrjota, Gălășeni, 
Văratic, Șaptebani, Hiliuți).                  
• TdR pentru elaborarea și editarea  unei 
broșuri de prezentare a lecțiilor învățate 
privind elaborarea SF pentru sectorul 

AAC sunt elaborați și prezentați spre 
aprobare managementului GIZ.     

• Procesul de elaborare și editare a unei 
broșuri privind experiența documentată a 
procesului de planificare strategică şi 
programare în sectorul AAC Rîșcani este 
inițiat. În coordonare cu managementul 
GIZ, s-a decis  ca experiența din ambele 
activități (SF și PSP) să fie integrată într-
o singură broșură, care va fi editată doar 
în variantă electronică. 

• La data de 15.02.15 Raportul de analiză 
a posibilității și oportunității de 
instituționalizare a operatorului regional 
de AAC a fost elaborat și transmis către 
ADR Nord și președintele Grupului de 
lucru raional pentru dezvoltarea 

serviciului de AAC, care au considerat 

informația inclusă în Raportul de analiză 
insuficientă pentru a putea trece la etapa 
următoare de implementare a CIC.

•  Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de canalizare în s. 
Duruitoarea Veche au fost desfășurate repetat la 
data de 17.02.15. Au fost depuse 7 oferte, în 

rezultatul evaluării documentare pentru etapa 
următoare (evaluarea tehnică) au fost acceptate 3 
oferte.  Raportul de evaluare tehnică a fost 
prezentat de experți la data de 23.03.2015 cu 
recomandarea de anulare a procedurii de atribuire 

a contractului de achiziție publică pe motivul 
neîntrunirii tuturor condițiilor tehnice.
• Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de canalizare în or. Costești  
au fost efectuate (repetat 25.02.15, depuse 4 

oferte). În rezultatul evaluării documentare a 
ofertelor depuse, au fost calificate în etapa 

următoare 3. Ofertele au fost transmise experților 
pentru evaluarea tehnică.     
 • Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție și montare a stației de epurare în or. 
Costești au fost efectuate (repetat 16.02.15), au 
fost depuse și evaluate 9 oferte. Tenderul a fost 
anulat din cauza că ofertele depuse nu au întrunit 
toate condițiile legislației în vigoare. La data de 
13.03.15 a fost publicat anunțul de organizare a 
licitației pentru a treia oară. Deschiderea ofertelor a 
avut loc la data de 30.03.15, au fost depuse 6 

oferte, care sunt transmise experților pentru 
evaluarea tehnică.

• Modulul de instruire (la locul de lucru) 
privind consolidarea capacității 
operatorului de servicii AAC și APL RD 
Nord este în proces de elaborare de 

către experții contractați.                
 • TdR privind contractarea expertului în 
tehnologii informaționale pentru 
elaborarea specificațiilor tehnice  
sistemului informatic de management la 

ÎMDP ”Apă-Canal Costești” au fost 
actualizați. Expertul a fost contractat.   
 • TdR privind achiziționarea mobilierului 
de oficiu pentru ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” au fost actualizați. 

•  Contractul pentru implementarea campaniei de 
sensibilizare și conștientizare privind importanța 
utilizării serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă 
și necesitatea epurării apelor uzate a fost semnat 
la data de 20.01.2015.  Conform rezultatelor 

concursului de oferte desfășurat, partea 
contractată este ONG AFASR din or. Rîșcani. 
Materialele de identitate vizuală a campaniei au 
fost elaborate (mascota, sloganul, posterul), 

precum și pliantul informativ. Toate sunt în proces 
de coordonare cu părțile relevante.  
• Comitetul Director Local al proiectului este 
constituit la data de 18.03.15 (din 11 membri. 

inclusiv  3 femei,  8 bărbați). La ședința de 
constituire au participat 10 membri, inclusiv, 2 

femei, 8 bărbați.                                                                                                    
• 1 ședință a Comitetului Local de Cetățeni a avut 
loc la data de 03.02.2015.  Participanți - 8 membri 
(din 9), inclusiv, 6 femei, 2 bărbați.
•  TdR pentru elaborarea Studiului privind nivelul de 
satisfacție a populației din localitățile selectate 
referitor la calitatea serviciilor de alimentare cu apă 
(post-implementare a investiției) sunt actualizați. 
Actualizarea constă din sincronizarea activității cu 
proiectul AAC Cahul. Documentul a fost transmis 

spre aprobare managementului GIZ.
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

78% 20% 53% 40% 45% 47%

75% 20% 53% 40% 45% 47%

60% 10% 53% 35% 45% 41%

• ADR Nord și președintele Grupului de 
lucru raional pentru dezvoltarea 

serviciului de AAC au considerat 

informația inclusă în Raportul de analiză 
insuficientă  pentru a putea trece la etapa 
următoare de implementare a CIC. La 
ședința CDL din 18.03.2015 s-a decis 
extinderea analizei oportunităților de 
instituționalizare a operatorului regional 
de AAC. De stabilit o ședință de lucru p/u 
a clarifica:

* Opțiunile posibile de CIC;
* Pașii instituționalizării;
* Metodologia selectării APL-lor p/u 
instituționalizare.

Neîncadrare în timp a activităților investiționale de 
îmbunătățire a infrastructurii planificate pînă la 
finele anului 2015.

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul 

Pilot

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q3, 2014

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot AAC Rîșcani
pentru perioada anului 2010-2015
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Planificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –

asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a 

prestatorilor de servicii publice și 

APL-urilor

Mobilizarea și implicarea

comunității în procesul de

îmbunătățire a serviciilor

publice locale

Evaluare medie

AAC Leova

• Varianta finală a Studiului de Fezabilitate este prezentată 
către ADR Sud și CR Leova și aprobat de Consiliul Raional 
Leova.

• Matricea cadrului logic, planul 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.

•  Varianta finală a Studiului de Fezabilitate este prezentată 
către ADR Sud și CR Leova la data de 24.02.2015  și 
aprobată de Consiliul Raional Leova prin decizia 1.11 din 
26.02.2015.

• Matricea cadrului logic, planul operaţional de implementare 
a proiectului și matricea riscurilor este elaborată și  
transmisă pentru coordonare la toți partenerii responsabili de  
implementarea proiectului.

• Proiectul Memorandumului de Înțelegere (MoU) este 
transmis spre coordonare părților implicate.
• La data de 28.01.2015, a avut loc ședința grupului de lucru 
cu privire la prezentarea Proiectului Memorandumului de 

Înțelegere (MoU) și a anexelor acestuia. 
• Conform deciziei CR Leova nr. 2.11 din 26.02.2015, 
președintele raionului Leova a fost delegat pentru semnarea 
memorandumului de înțelegere din partea raionului Leova.

• La data de 13.02.2015 a avut loc ședința 
grupului de lucru cu privire la verificarea 

prevederilor opțiunii aprobate a studiului de 
fezabilitate cu documentația tehnică de 
proiect.

• Documentația de proiect actualizată de 
proiectant, a fost verificată și aprobată de 
SSVEPC, fapt confirmat prin raportul de 

verificare nr. 1572-02-15 din 10 martie 

2015.

• În luna februarie 2015 2 specialiști 
(inclusiv 1 bărbat și 1 femeie) SA "Apă-
Canal Leova" au participat în cadrul 

primului modul de instruire , organizat 

de AMAC.

• Documentația  tehnică în conformitate cu 
prevederile Studiului de Fezabilitate este 

actualizată.
• Documentația tehnică actualizată este 
verificată și aprobată de SSVEPC.

• Participarea specialiştilor SA "Apă-
Canal Leova" în cadrul primului modul 

de instruire, organizat de AMAC.
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

60% N/A 5% 5% N/A N/A

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

20% N/A N/A N/A N/A N/A

Evoluția progresului obținut în cadrul proiectului pilot "Îmbunătățirea serviciilor de aprovizionare cu apă în raionul Leova"  pentru perioada anului 2014 -2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot 

Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015),

 Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015), 

Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare în % (2014-2015)

 Q3, 2014
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Evaluare mediePlanificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –
asistență tehnică și

financiară
Consolidarea capacităților a prestatorilor de 

servicii publice și APL-urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

MDS ȘOLDĂNEȘTI, REZINA

• 23 de planuri de dezvoltare locală la 
capitolul MDS de APL I  conform 

SDSE, capitolul 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.                                                                                                                        

• Achizițiile 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 training) 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  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.

 • Experții pentru actualizarea capitolului 
MDS din planurile de dezvoltare locală 
a APL I conform SDSE capitolul MDS 

al raionului Şoldăneşti  au fost 

contractaţi.        
• A avut loc ședința de planificare a 

activităţilor de actualizare a planurilor 
locale cu ADR Centru.

• 8 fondatori (Şoldăneşti, Sămăşcani, 
Olişcani, Glinjeni, Şestaci, Cobîlnea, Şipca, 
Consiliul Raional Şoldăneşti) din 23 ai SA 
Salubritate Şoldăneşti au virat în capitalul 

social al societății cota parte.                             
• 4 fondatori (Cotiujenii Mari, Cuşmirca, 
Pohoarna, Răspopeni) nu au adoptat decizia 
de a vira în capitalul social cota parte.                                                          

• 2 fondatori (Vadul-Raşcov, Climăuţii de Jos) 
nu au bani în cont pentru a vira cota parte.

• Experții au fost contractaţi pentru colectarea 
bunelor practici și lecțiile învățate privind 
cooperarea intercomunitară în serviciile 
publice de MDS în raioanele Floreşti, 
Şoldăneşti şi Rezina.

• La data de 26.03.2015 schițele tehnice a 
CIMDS au fost aprobate de Serviciul de Stat 

pentru Verificarea  şi Expertizarea Proiectelor 
şi Construcţiilor. 

• La data de 25.02.2015 în cadrul ședinței 
CDL a proiectului a fost luată decizia de a 
suspenda reparația blocului de compactare 
din Şoldăneşti pînă la funcționarea serviciului 
de salubrizare în minimum 15 localităţi din 
raionul Şoldăneşti şi Rezina. 

• Metodologia de implementare a planului de 
Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de 
servicii MDS a fost iniţiată. 

• Metodologia de calcul a tarifului MDS  a fost 

aprobată de Consiliul de Administrare a SA 
"Salubritate Şoldăneşti" la data de 12.03.2015.

• Planul de acțiuni  a grantului local pentru 
lichidarea gunoiștilor neautorizate și depozitarea 
deșeurilor pe platformele construite din 
raioanele Şoldăneşti şi Rezina a fost 

implementat parțial şi anume au fost curăţite 
platformele şi au fost transportate şi plasate 
tomberoanele în 22 localităţi.           
• La data de 25.02.2015 Comitetul Director 
Local a fost creat, cu15 membri (4 femei și 11 
bărbați).                                                                                      
• Regulamentul de Funcționare a CDL a fost 
elaborat și aprobat. Managerul Local de Proiect 
a fost desemnat.                                                

• 1 ședință a Comitetului Director Local a fost  
organizată.                                            
• Ședințele Comitetelor Locale de Cetățeni au 
fost organizate.         
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90% 80% 75% 65% 65% 75%

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

80% 80% 75% 60% 35% 66%

• Implicarea pasivă a cetăţenilor în acţiunile de 
salubrizare a localităţilor conform grantului local 
pot duce la întîrzierea implementării grantului 
local şi nevalorificarea bugetului prevăzut.

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul 

Pilot

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q1, 2015

• 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.                                                                         
• Lipsa planurilor de dezvoltare locală în 
unele localităţi din raionul Şoldăneşti  
poate extinde  termenul  planificat de 

aprobare a planurilor locale.

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

tergiversa înregistrarea acțiunilor SA. 
• 2 fondatori SA (Vadul-Raşcov, Climăuţii de 
Jos) nu au bani disponibili în buget pentru a 

vira în capitalul social al SA din cauza 

neaprobării de către guvernul RM a bugetului 
naţional. 
• Nesemnarea contractului de delegare 
frânează  prestarea serviciilor de salubrizare 
fondatorilor SA. 

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q3, 2014

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot  ”Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raionul Șoldănești și 

Rezina pentru perioada 2010-2015

• Tergiversarea prestării serviciului de 
salubrizare în minimum 15 localităţi va pune 
în pericol posibilitatea finanţării  lucrărilor de 
reparație a blocului de compactare din orașul 
Şoldăneşti. 
•  Aprobarea tardivă a evaluării impactului 
asupra mediului (EIM) a CIMDS din Parcani 

poate periclita finanțarea lucrărilor de 
construcţie a CIMDS.

• Neaprobarea  de către Consiliul SA a planului 
de afaceri şi a manualului operaţional  ale SA 
poate genera cheltuieli neprevăzute şi eventual 
falimentarea prestatorului de servicii MDS. 
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Evaluare medie

• Datele referitor la amplasarea platformelor și 
locurilor de amplasare a containerelor în 2 APL-

uri (Gura Camencii și Roșietici) sunt colectate.
• Pe 29 ianuarie 2015 a avut loc ședința grupului 
de lucru referitor la prezentarea chestionarului 

de colectare a datelor și instruirea 
reprezentanților din 40 APL-uri de nivel I si 1 
APL nivel II, referitor la completarea 

chestionarelor și colectarea datelor. La ședința 
grupului de lucru raional au participat 41 

persoane (inclusiv bărbați - 30,femei - 11).

• Datele (chestionarele) referitor la actualizarea 

cap MDS din SDSE raionul Florești (40 APL-uri) 

sunt colectate și procesate.

•  Pe 31.03.2015 s-a desfășurat Atelierul nr. 1 de 

planificare a Grupului de Lucru cu privire la 

elaborarea capitolului ”Managementul Deșeurilor 

Solide în Raionul Florești” din cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Socio-Economică 2016-2020, la 

care au participat 24 persoane (inclusiv 10 femei 

și 14 bărbați).   

• Proiectul final al Studiului de Fezabilitate 

privind MDS în raionul Floresti a fost prezentat 

către CR Florești la data de 31.03.2015.                                     

• Acțiunile SA "Servicii Salubrizare Florești" au 

fost emise și înregistrate de Comisia Națională 

a Pieței Financiare pe 16.01.2015, publicate în 

MO nr.11-21(5053-5063) din 23 ianuarie 2015.

• Au fost contractați experți din cadrul 

Academiei de Administrare Publică pentru 

colectarea  bunelor practici și a lecțiilor 

învățate privind cooperarea intercomunitară în 

serviciile publice  în sectorul MDS din raionul 

Florești. Procesul de colectare este lansat.

• A fost lansat procesul de elaborare a Ghidului 

privind inițierea cooperării intercomunitare în 

domeniul MDS în raioanele Floreşti, Şoldăneşti 

şi Rezina.  

• Tergiversarea procesului de aprobare a 

surselor financiare pentru achiziționarea 

lucrărilor de construcție a stației de sortare și 

procurarea utilajului și mecanismelor aferente 

procesului tehnologic din or. Florești, vor duce 

la extinderea termenilor de execuție a  

lucrărilor de construcție a SS, riscul ca lucrările 

de construcție să intre în perioada de toamnă-

iarnă. 

• Bunurile (3 calculatoare, 3 unități soft 1C, 1 

set mobilier) p/u SA "Servicii Salubrizare 

Floresti" au fost procurate și transmise. 

• Metodologia de implementare a planului de 

Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de 

servicii MDS a fost inițiată.  

• TdR cu privire la elaborarea Planului de 

afaceri  al operatorului  de servicii MDS 

regional au fost elaborați.

• Termenii de referință cu privire la elaborarea  

Metodologiei de elaborare aplicare și ajustare 

a tarifului de servicii MDS pentru APL și 

prestatorul de servicii au fost elaborați si 

aprobați.                                                                                     

• Manualul operațional al prestatorului de 

servicii MDS a fost prezentat și aprobat de  

Consiliul de Administrare a SA "Servicii 

Salubrizare Florești" în ședința din data 

20.03.2015. Regulamentul intern al SA "Servicii 

Salubrizare Florești" a fost prezentat și aprobat 

de Consiliul de Administrare în ședința din data 

20.03.2015.

Planificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –
asistență tehnică și

financiară
Consolidarea capacităților a prestatorilor de 

servicii publice și APL-urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

MDS FLOREȘTI

• Datele referitoare 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 

și instruirea reprezentanților a 40 APL-uri de 

nivel I si 1 APL nivel II, referitor la completarea 

chestionarelor și colectarea datelor este 

organizat.

• 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 conceptul Studiului de 

Fezabilitatea(SF) cu privire la MDS în raionul 

Florești este organizată.

• Acțiunile SA "Servicii Salubrizare Florești" 

sunt emise și înregistrate.

• Practicile bune 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.  

• Mijloace financiare pentru achiziționarea 

lucrărilor de construcție a stației de sortare și 

procurarea utilajului și mecanismelor aferente 

procesului tehnologic din or. Florești sunt 

identificate și alocate.

• Bunurile procurate (3 calculatoare, 3 unități 

soft 1C, 1 set mobilier) p/u SA "Servicii 

Salubrizare Floresti" 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 și 

prestatorul de servicii  este elaborat.                                                                                        

• Manualul operațional al prestatorului de 

servicii MDS este prezentat și aprobat de 

Consiliul de Administrare a SA "Servicii 

Salubrizare Florești".

• Desfășurarea a 5 adunări publice în 5 APL-uri 

(Or. Ghindești, sat. Ghindești, com. Roșietici, 

com. Băhrinești, or. Florești).

• Desfășurarea a 5 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 

CDL                                                                                    

• Organizarea 1 ședință CDL. 

•  Managerul proiectului local desemnat.

• 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.                                                                                            

• Desfășurarea a 3 adunări publice în 3 APL-uri 

(Or. Ghindești, sat. Ghindești, com. Băhrinești) 

65 participanți (55 femei, 10 bărbați), Or. 

Ghindești + sat. Ghindești = 29 participanți (26 

femei, 3 bărbați), com Băhrinești = 36 participanți 

(29 femei, 7 bărbați).

• Desfășurarea a 3 Ateliere de Lucru "Privind 

compostarea deșeurilor organice" ;  în 3 APL-uri 

(Or. Ghindești, sat. Ghindești, com. Băhrinești), 

65 participanți (55 femei, 10 bărbați), Or. 

Ghindești + sat. Ghindești = 29 participanți (26 

femei, 3 bărbați), com Băhrinești = 36 participanți 

(29 femei, 7 bărbați).

• Crearea Comitetului Director Local (CDL).                                                                                    

•  Regulamentului de Funcționare a CDL elaborat 

și aprobat în ședința din 18.03.2015                                                                                    

• 1 ședință CDL desfășurată pe 18.03.2015 17 

participanți (inclusiv 2 femei și 15 bărbați).

•  Managerul proiectului local desemnat.

• 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.                        
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

50% 98% 45% 50% 45% 58%

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

5% 80% 45% 35% 40% 41%

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot  ”Îmbunătățirea Managementului Deșeurilor Solide în raionul Florești” pentru perioada 

2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q1, 2015

• Corectitudinea viziunilor propuse conform 

Studiului de Fezabilitate și armonizarea acestor 

viziuni cu opiniile reprezentanților APL din zona 

MDS nr 1 (7 raioane: Fălești, Florești, Sîngerei, 

Glodeni, Rîșcani, Drochia, Soroca + mun. Bălți) 

au un grad sporit de risc. Motivul: APL-urile din 

zona MDS nr 1 nu au încă o viziune clară 

conform prevederilor Strategiei Naționale în 

domeniul MDS și PRS Nord.                                                                            

• Ședința preconizată cu reprezentanții APL-

urilor din zona MDS nr 1 (7 raioane: Fălești, 

Florești, Sîngerei, Glodeni, Rîșcani, Drochia, 

Soroca + mun. Bălți) nu a avut loc deoarece s-a 

decis împreună cu reprezentanții Ministerului 

Mediului, care sunt direct responsabili de 

domeniul dat, ca subiectul dat să fie discutat la 

ședință CRD Nord, preconizată pentru 

03.04.2015.  

• Conform ședinței Comitetului Director Local al 

proiectului-pilot din data de 18 martie 2015, 

proiectul MDS din raionul Florești este inclus în 

Hotărârea Guvernului nr. 933 din decembrie 

2012 privind aprobarea Documentului Unic de 

program pentru anii 2013 – 2015. Este 

cunoscut că FNDR constituie 1% din veniturile 

Bugetului de Stat. Repartizarea surselor din 

FNDR se efectuează prin decizia CNCDR, 

convocarea căruia nu este posibilă, până nu 

este aprobată Legea Bugetului de stat pentru 

anul 2015. Astfel, sunt create toate premisele 

pentru ca imediat cum este aprobat bugetul p/u 

2015 resursele din FNDR prin decizia CNCDR 

să fie alocate. Fondul Național de Dezvoltare 

Regională este gestionat de MDRC.

• 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 unor riscuri care pot afecta situația 

financiară, precum și calitatea prestării  

serviciului de MDS prestat de SA.

25



Domeniul de 

Activitate/

DI 1 Proiecte 

Pilot

N
iv

e
lu

l 
d

e
 p

ro
g

re
s

 

1
 i
a

n
u

a
ri

e
 -

 3
1

 m
a

rt
ie

3

Abateri 

nesemnificative

3

Abateri nesemnificative

3

Abateri nesemnificative

2

Abateri 

semnificative

3

Abateri 

nesemnificati

ve

P
u

n
c

te
le

 d
e

 r
e

p
e

r 
p

la
n

if
ic

a
te

P
ro

g
re

s
u

l 
re

a
li
z
a

t 
c

o
n

fo
rm

 p
u

n
c

te
lo

r 
d

e
 

re
p

e
r

E
s

ti
m

a
re

a
 

n
iv

e
lu

lu
i 
d

e
 

im
p

le
m

e
n

ta
re

 i
n

 

%
 (

2
0

1
0

-2
0

1
5

)

37% N/A 56% 80% 25% 50%

P
ro

v
o

c
ă

ri
/r

is
c

u
ri

Completarea fișelor de date EE pentru clădirile 
publice din raion este un volum de muncă mare, 
persistă riscul de nerealizare în termen. Managerul 
energetic raional are nevoie de suport în realizarea 

acestui produs (fișa clădire). Cerințe - abilități 
operare programe pe calculelor (MS Word, Excel)

• Perioada de demarare a contractului pentru măsura 
Reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea 
punctelor termice individuale este tergiversată din 
motivele: înregistrarea la AAP, aprobarea contractului 

la oficiul GIZ din Eschborn.

• Achiziția publică pentru măsura de completare a 
sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu 
colectoare solare la fel poate fi repetată din cauza 
lipsei a min 3 oferte calificate.

• Activitățile de coordonare a conceptelor și structurii 
ghidurilor cu MDRC și AEE au fost introduse în TdR 
pentru elaborarea a ghidurilor mai sus numite.

Evaluare medie

• Proiectul TdR pentru efectuarea 
Sondajului de opinii a angajaților și 
pacienților spitalului privind satisfacția 
de confortul termic din clădiri/încăperi a 
fost elaborat, TdR nu au fost aprobați.
• Campania de informare și 
sensibilizare cu privire la EE (luînd în 

considerație dimensiunea de gen) este 
în proces de lansare, aprilie 2015. 

• Întrunirea comitetului director a 
proiectului pilot a avut loc (data: 

26.02.2015, locul: CR Orhei) total 14 

participanți din care: 11 membri CDL, 
inclusiv 5 femei și 6 bărbați și 3 invitați, 
din care 1 femeie și 2 bărbați.

EE ORHEI

• 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 finalizate. Ofertele 

evaluate. Învingătorul (antreprenorul) desemnat. 
Achiziția aprobată de oficiul din Eschborn. Contractul 
cu antreprenorul este semnat.

• Achizițiile publice pentru izolarea termică a etajului 
tehnic și 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 (Ghid 1) privind optimizarea 
nivelului de protecție termică pentru clădirile din 
sectorul public este elaborat, agreat cu MDRC și 
AEE.

• Conceptul ghidului (Ghid 2) ”Sisteme de încălzire, 
ventilare si condiționare a aerului din clădiri" este 
elaborat, agreat cu MDRC și AEE. 
• Conceptul ghidului  de creștere a eficienței 
energetice a serviciilor publice, inclusiv practicile 

bune 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. 

• Documentele sunt în proces de elaborare. S-a 
realizat:

1) Atelier de lucru din 05.05.2015, nr. participanți - 
9 persoane (inclusiv 3 femei și 6 bărbați)  în 
elaborarea capitolului EE în clădiri publice a 
SDSE/Viziune/obiective/ Plan de acțiuni (PA);
2) Chestionarul EE în clădirile publice este 
completat de 37 primării din totalul de 38);
3) Fișele de date EE pentru clădirile publice din 
raion completate - 123 din 198.

• Achiziția publică pentru măsura ce ține de 
reconstrucția rețelelor termice exterioare și instalarea 
punctelor termice individuale a fost anulată din cauza 
lipsei a minim 3 oferte calificate. 

• Achiziția publică pentru izolarea termică a etajului 
tehnic și a subsolului Centrului Perinatal a fost anulată 
din cauza lipsei a min 3 oferte calificate.  

• Achiziția de bunuri (contoare electrice și materiale 
auxiliare) din economiile formate (49 mii lei) a fost 

repetată. Cîștigătorul a fost desemnat și contractul 
semnat. Contractul a fost finalizat. 

•  Achiziția publică pentru măsura de completare a 
sistemelor clasice existente de apă caldă menajeră cu 
colectoare solare  a fost lansată (data de 05.03.2015, 
deschiderea ofertelor 05.05.2015).

•  TdR pentru angajarea experților la elaborarea  
ghidului privind optimizarea nivelului de protecție 
termică pentru clădirile din sectorul public este 
elaborat.  Este demarat procesul pentru angajarea 

experților.
• TdR pentru angajarea experților la elaborarea  
ghidului ”Sisteme de încălzire, ventilare și 
condiționare a aerului din clădiri" este elaborat. Este 
demarat procesul pentru angajarea experților.
• TdR pentru angajarea experților la elaborarea  
ghidului de creștere a eficienței energetice a 
serviciilor publice, inclusiv practicile bune și lecții 
învățate este în proces de elaborare.

Planificare și programare locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –

asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a prestatorilor de 

servicii publice și APL-urilor

Mobilizarea și implicarea

comunității în procesul de

îmbunătățire a serviciilor

publice locale
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

37% N/A 56% 80% 25% 50%

25% N/A 55% 80% 25% 46%

10% N/A 45% 75% 25% 39%

15% N/A 40% 60% 35% 38%
Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q1&Q2, 2015

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot  ”Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului raional Orhei” pentru perioada 2010-2015

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q3, 2014
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Mobilizarea și implicarea

comunității în procesul de

îmbunătățire a serviciilor

publice locale

N/A

• Implicarea pasivă a APL-urilor din raion la completarea 
chestionarelor de date.

• Completarea necalitativă a chestionarelor de date.

• Începutul lucrărilor poate fi întîrziat din cauza 
că încă nu au fost identificate resurse financiare 
de către CR Nisporeni  p/u elaborarea proiectului 
tehnic a sistemului de ventilație cu recuperarea 
căldurii, p/u ca ulterior să aplice la etapa a doua 
la Fondul de Eficiență Energetică, p/u obținerea 
finanțării. 

• Devine imperativă elaborarea unui plan de 
sincronizare dintre investițiile planificate și 
acoperite de GIZ (reabilitarea clădirii blocului 
chirurgical) și a celor efectuate cu contribuția CR 
Nisporeni (construcție și montaj a sistemului de 
ventilare cu recuperarea căldurii). 

Evaluare medie

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 și 
informația disponibilă 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 (blocul chirurgical) 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, Plan 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 realizat.

• Şedința de lucru cu reprezentanții APL II pentru 
stabilirea situației actuale privind nivelul de cunoaștere și 
informația disponibilă în sectorul EE a clădirilor publice a 
fost organizată la data de 03 martie 2015.
•  Atelierul de lucru pentru prezentarea noțiunii de 
Program și Plan de Acțiuni in EE clădirilor publice şi 
chestionarul pentru colectarea de date au fost prezentate 

la data de 20 martie 2015 în sala de şedinţe a C.R. 
Nisporeni. Au participat 25 de reprezentanţi ai APL de 
nivelul I şi II, dintre care 20 bărbaţi şi 5 femei.

N/A

• Achizițiile publice de lucrări pentru reabilitarea 
clădirii nr.1 (blocul chirurgical) a spitalului  au 
fost efectuate. La data de 20 ianuarie 2015 a 

fost organizată şedinţa de lucru de deschidere a 
ofertelor,  dar procesul de achiziţie a fost anulat 
din cauza neconcordantei caietelor de sarcină cu 
proiectul tehnic. 

Va fi organizat un nou procedură de achiziție 
publică doar după decizia de aprobare a 
Departamentului Tehnic GIZ din Eschborn.

• Planul de sincronizare a investiţiilor în spital nu 
este elaborat. 

• TdR, Plan activități si Politica energetică în 
sistemul de management energetic este în 

proces de realizare.

• Suport în instruirea managerului energetic 
raional prin programul EUREM desfășurat de 
Camera de Comerț și Industrie din RM (CCI RM) 
este acordat (managerul energetic raional a fost 

angajat de către IMSP SR Nisporeni).

• Consiliului Director Local (CDL) al proiectului a 
fost creat la data de 03.03.2015, 9 membri 

(inclusiv 2 femei, 7 bărbați).  
• Regulamentul Consiliului director local a fost 
elaborat și aprobat la data de 03.03.2015.
•  1 întrunire a Consiliului Director Local a fost 
organizată la data de 03.03.2015 
• Nu a fost realizat sondajul de opinii a 
angajaţilor şi pacienților privind gradul de 
satisfacție asupra confortului termic din încăperi.

Planificare și programare locală
Cooperare 

intercomunitară

Măsuri investiționale –

asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a prestatorilor de 

servicii publice și APL-urilor
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PPL CIC MINV CC MC
Progresul mediu 

estimat

50% N/A 25% 24% 14% 28%

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

0% N/A 25% 0% 0% 6%

Domeniul de Activitate/DI 1 Proiectul Pilot

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

 în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015) Q3, 2014

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectului pilot  ”Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului raional Nisporeni” pentru perioada 2010-2015
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• Aspectele egalității de gen au fost integrate în 
cadrul regulamentului Consiliului Director Local 

(CDL).

• Aspectele egalității de gen au fost 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, 
a fost dezvoltat,                                                                                         

• A fost acordat suportul logistic și tehnic în 
organizare Zilei Femeii Primar de CALM, împreună 
cu USAID, UNDP, UN Women pe data de 

04.03.2015.

•  Au fost organizate 3 ateliere în microregiuni cu scopul de a 
coordona Planurile de Activități cu beneficiarii ( 11.03 - total 
38 participanți, 31 bărbați/7 femei; 12.03 - total 34 
participanți, 23 bărbați/11 femei; 13.03-total  45 
participanți,28 bărbați/17 femei).
• A fost dezvoltat împreună cu CALM conceptul pentru 
ateliere de lucru pe roluri de dezvoltare regională și 
mandatul APL-lor în CRD pentru reprezentanții Asociațiilor 
raionale de primari.

• TdR pentru contractarea experților responsabili de 
dezvoltarea Ghidului privind CIC au fost elaborați. Expertul a 
fost contractat.

•  A fost elaborată împreună cu Proiectul UNDP Structura 
Ghidului privind CIC.

• TdR, privind elaborarea ghidului practic ce ține de 
managementul proprietății publice au fost elaborați și 
coordonați cu instituțiile partenere MDRC și ADR.                                                                              
• Ghidului practic privind MPP (compus din 2 
Ghiduri) a fost elaborat. Conform TdR, termenul 

limită de livrare a proiectului de Ghid este data de 31 
martie 2015. Urmează ca în termen de 2 săptămîni 
să fie analizat și aprobat de  toate instituțiile 
partenere MDRC și ADR.                               
• Recomandările finale la raportul expertului au fost 
traduse și încorporate. Raportul elaborat de expertul 
internațional și recomandărilor propuse asupra 
sistemului informațional automatizat ”ROITE” sunt 
traduse și încorporate.  A fost elaborat documentul 
final care a fost analizat și acceptat de Agenția 
Relații Funciare și Cadastru. La fel, a fost finalizat 
caietul de sarcini pentru elaborarea sistemului 

informațional ”ROITE”.                                 

• A fost acordat suportului logistic și tehnic în organizarea Zilei Alesului Local. Pe 31.01. a fost semnat 
MdÎ intre MSPL/GIZ și CALM și agreat un plan de acțiuni pentru 2015.                   
• A fost dezvoltat un concept de consolidare a capacităților ADR-urilor și MDRC în domeniul de 
consultanță /CIC, inclus ca o sarcină.  
• A fost dezvoltat un concept de dezvoltare instituțională pentru CALM în domeniul serviciilor publice 
locale.            

•  A fost dezvoltat un concept privind participarea liderilor locali reprezentanți ai: CALM, MSPL, AMAC și 
experții GOPA în proiectul NALAS.                                                                             
• A fost elaborat un concept privind participarea în proiectul regional NALAS cu privire la ”Gestionarea 
activelor pentru sectorul de apă și canalizare din Europa de Sud-Est” (Managementul Proprietății Publice 
în sectorul AAC” de MSPL, CALM. 
• A fost elaborat un concept privind participarea în proiectul regional NALAS cu privire Managementul 
Deșeurilor colectare de date de  MSPL, CALM.                         
• TdR privind consolidarea capacităților și instruirea managerilor locali pe proiectele-pilot au fost elaborați 
și coordonați cu partenerii de implementare. A fost elaborată și Agenda de instruire a managerilor locali. 
Agenda de instruire a fost coordonată cu instituțiile partenere. Instruirile date urmează să fie desfășurată 
în perioada lunii mai 2015. Instruirea va fi desfășurată cu implicarea consultanților GIZ, reprezentanții 
MDRC și ADR.                                                                                                
• Conceptul referitor la implementarea noilor standarde de contabilitate și instruirea contabililor 
reprezentanți ai ADR-urilor (7 persoane) a fost elaborat și coordonat cu partenerii.                      
• A fost elaborat și coordonat TdR privind instruirea contabililor ADR, pentru prima sesiune de instruire.                     
• La data de 11-12 martie 2015, a avut loc prima sesiune de instruire a contabililor ADR, de Asociația 
Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP). Ca rezultat, 6 contabili ADR 
instruiți (6 femei), 1 reprezentant MDRC (femeie) în privința închiderii anului bugetar 2014 conform noilor 
standarde contabile, tranziția și completarea rapoartelor contabile conform noilor cerințe.

• 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 în 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 Ghidul privind CIC sunt elaborați.
• Structura Ghidului privind CIC  este elaborată.

• TdR privind elaborarea Ghidului practic comun ce 
ține de MPP sunt finisați și coordonați cu instituțiile 
partenere MDRC și ADR.                                                                                  
• Ghidul practic privind MPP (compus din 2 Ghiduri) 
este elaborat/finalizat.                                                

• Recomandările finale elaborate de instituțiile de 
resort în urma ședinței de armonizare a Conceptului 
ROITE din 19.12.2014 la Raportul elaborat de către 
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 experții GOPA 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.

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2015

Aspecte de gen CIC MPP Consolidarea capacităţilor - aspecte interdisciplinare
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In urma deciziei managementului, aspectele 

egalității de gen vor fi integrate în cadrul Studiului de 
Fezabilitate elaborat pentru serviciul de AAC pentru 

raionul Leova mai tîrziu, în procesul de elaborare a 

Planurilor Locale a APL 1 din raionul Leova.

Aspectele egalității de gen nu au fost integrate în 
cadrul Conceptelor Ghidurilor în EE a clădirilor 
publice, deoarece  aceste ghiduri au un caracter pur 

tehnic tehnic.

• Coordonarea mai eficientă la nivel național pentru 
finanțarea proiectelor regionale din FNDR și FE. 
• Actualizarea și perfecționarea cadrului legal privind 
mecanismele și formele de cooperare intercomunitară 
(inclusiv privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară).
• Necesitatea de suport financiar pentru facilitarea inițierea 
cooperării intercomunitare.
• Necesitatea unei conștientizări mai active a APL-urilor 
referitor la formele posibile de asociere pentru prestarea în 

comun a serviciilor de MDS si AAC și avantajele, îndeosebi 
economice, a cooperării intercomunitare.
• Actualizarea cadrului legal referitor la înregistrarea 
rețelelor, evaluarea  bunurilor, alte aspecte privind 
administrarea infrastructurii tehnico-edilitare

• Au fost solicitate ședințe cu finanțatorii, inclusiv cu 
reprezentanții FE sau/și FNDR.
• Modificarea Codului fiscal pentru a exclude obligațiunea 
achitării TVA în cazul taxei locale pentru evacuarea 
deșeurilor (art. 103, alin. (1), pct. 16).
• Modificarea legislației în vederea scutirii APL de 
obligativitatea achitării despăgubirii pentru scoaterea 
terenurilor din circuitul agricol în cazul schimbării destinației 
terenurilor pentru necesitatea dezvoltării serviciilor comunale 
(de exemplu pentru depozite de deșeuri solide, alte facilități 
conexe).
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• 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 a tarifului de 
servicii MDS pentru APL și prestatorul de servicii  este elaborat. 

• Asistență Consiliului Raional Soroca la elaborarea Programului de EE  
(2015-2017) şi Planului de Acțiuni  EE 2015 a fost acordată: 
Chestionarele cu date de la  17  APL-uri sunt colectate; Chestionarelor cu 

date colectate de la 17 APL-uri sunt procesate;  2 instruiri referitor la 

colectarea datelor in teritoriu au fost desfășurate.
•  Ghidul practic despre iluminarea stradală eficientă în zonele rurale ale 
Moldovei a fost finalizat.

• 1 000 de broșuri ale 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) au fost editate.
• Proiectul Termenilor de Referință referitor la Implementarea modulului de 
instruire "Iluminatul stradal eficient în zonele rurale ale Republicii Moldova" 

pentru APL-uri au fost elaborați.
• Primul grup în număr de 16 persoane (manageri energetici raionali ) au 
susținut cursul teoretic din cadrul programului de instruire EUREM.

• A fost semnat un MdÎ între MSPL și AMAC la 25 martie 2015 și a fost 
agreat un plan de acțiuni  pentru 2015.  
• 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. TdR pentru traineri au 
fost elaborați. Procesul de subcontractare a trainerilor a fost inițiat.
• Instruirea prin intermediul AMAC a angajaților operatorilor de servicii AAC  
privind consolidarea capacităților în domeniul financiar-contabil a fost 
organizată în februarie, modulul 4 a fost organizat în perioada februarie 
2015, cu participarea a 80 contabili (femei).

• Metodologia de implementare a planului de Dezvoltare a Capacităților a 
prestatorilor de servicii MDS a fost iniţiată.            
•  TdR cu privire la Planul de afaceri  al operatorului  de servicii MDS 
regional  a fost elaborat.                                                                          

• Proiectul Metodologiei de elaborare aplicare și ajustare a tarifului de 
servicii MDS pentru APL si prestatorul de servicii  a fost elaborat.

• 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.

Extinderea /amplificarea activităţilor din sectorul EE 

a clădirilor publice la nivel regional / național

Extinderea /amplificarea activităţilor în sectorul AAC 

la nivel regional/ național

Extinderea /amplificarea activităţilor din sectorul MDS 

la nivel regional / național
Evaluare medie
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Puncte de reper care urmează a fi atinse de DI 1 în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie 2015

Domeniul de 

Activitate/

DI 1 Proiecte Pilot

AAC Cahul

AAC Rîșcani

AAC Leova

 • Planurile locale pentru sectorul apă și canalizare ale 4  

APL I din r-l Rîșcani (clusterul Prut) sunt aprobate de 

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 și 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 minim 5 APL din 

r-nul Rîșcani (clusterul Prut) privind instituirea 

cooperării în sectorul AAC este agreat și 

semnat de părți.

•  Procesul de analiză și compilare a bunelor 

practici și a lecțiilor învățate în domeniul CIC 

este inițiat.

• Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor 

de construcție a rețelelor de canalizare în s. 

Duruitoarea Veche sunt efectuate (repetat). 

Contractul de prestare a serviciilor este 

semnat.                                                                                                       

• Contractul de antrepriză pentru lucrările de 

construcție a rețelelor de canalizare în or. 

Costești este semnat. 

• Lucrările de construcții p/u rețelele de 

canalizare în or. Costești sunt inițiate.                                                                         

• 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.

• Lucrările de construcții p/u  stația de epurare 

în or. Costești. or. Costești sunt inițiate.    

 • Elaborarea Programului de instruire 

privind dezvoltarea capacității de 

prestare a serviciilor de AAC pentru 

operatori și APL este finalizată.                                                                                                                                     

•  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 implementată în 

conformitate cu planul de acțiuni.   

•  1 ședință a Comitetul Director Local 

este organizată.                                                                                                                                                

•  1 ședință a Comitetului Local de 

Cetățeni este organizată.   

• Memorandumul de Înțelegere (MoU), inclusiv anexele 

(matricea cadrului logic, planul operaţional de 

implementare a proiectului și matricea riscurilor) este 

agreat și semnat de toți partenerii responsabili de  

implementarea proiectului.

• Pachetul documentației de licitație pentru 

lucrările de construcție conform documentației 

actualizate şi verificate este elaborat.

• Traducerea în limba engleză a 

documentației tehnice și de licitație pentru 

lucrările de construcție a apeductului 

magistral Leova – Iargara este finalizată.

• Documentația tehnică şi de licitație 

actualizată este transmisă spre verificare şi 

aprobare către Departamentul de Construcţie 

din Germania.

• TdR pentru elaborarea analizei 

diagnostice a operatorului SA "Apă-

Canal Leova" sunt conceptualizați si 

elaborați.

• Analiza diagnostică a operatorului SA 

"Apă-Canal Leova" la etapa inițială a 

proiectului este efectuată.

• Comitetului Director Local este creat.

• 1 întrunire a Comitetului  Director Local 

al proiectului pilot este organizată.

• TdR privind efectuarea studiului nivelului 

de satisfacție al populației din localitățile 

selectate, referitor la calitatea serviciilor 

prestate de alimentare cu apă existente 

sunt conceptualizați și elaborați.

Planificare și programare  Locală Cooperare intercomunitară

Măsuri investiționale –

asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a 

prestatorilor de servicii publice și 

APL-urilor

Mobilizarea și implicarea

comunității în procesul de

îmbunătățire a serviciilor

publice locale

•  Broșura privind experiența documentată a procesului de 

planificare şi programare a sectorului AAC Cahul este 

elaborată și editată.

• Deciziile privind cooperarea între APL-uri din 

raionul Cahul privind organizarea în comun a 

serviciului AAC la nivel de 4 APL, nivel 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 și lecțiile învățate privind CIC 

în AAC în Cahul sunt analizate și compilate.

• Organizarea achizițiilor 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.           

• 6 module din planul de acțiuni privind 

consolidarea capacității a operatori de 

servicii AAC din regiunea Sud sunt 

elaborate.  

• Planul de afaceri al operatorului 

regional AAC este în proces de 

elaborare.

• Manualul operațional al operatorului 

regional AAC este în proces de 

elaborare.

• 1 întrunire a comitetului local de cetățeni 

din Roșu este organizată.                                                                                                                                                                

• 1  întrunire a comitetului local director 

(CDL) al proiectului pilot ACC Cahul este 

organizată.
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MDS Şoldăneşti, 

Rezina

MDS Florești

EE Orhei

• 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)  in 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.

Detaliat:

- Identificarea măsurilor de EE, elaborarea proiect PEE și 

PA.

 Atelier de lucru privind prioritizarea masurilor de EE 

identificate. Plan de acțiuni SDSE.

- Asistenta APL pentru finalizarea PEE și PA. Plan de 

acțiuni SEDS.

- Consultarea publică a SEDS și PEE.

- Finalizarea Programului și PA în EE.

 Adoptarea PA de CR.

- Ședința de lucru privind identificarea necesarului și 

potențialului de promovare a Programului și PA, precum și 

a rezultatelor acestora.

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 termică a 

etajului tehnic si a subsolului Centrului 

Perinatal finalizate;  Ofertele evaluate. 

Învingătorul (antreprenorul) desemnat.

• Transferul de bunuri către CR Orhei în 

rezultatul finalizării contractului de achiziții de 

bunuri (contoare electrice și materiale 

auxiliare) din economiile formate (49 mii lei).

•  Achizițiile publice pentru măsura de 

completare a sistemelor clasice existente de 

apă caldă menajeră cu colectoare solare  

este finalizată. Ofertele evaluate. Învingătorul 

(antreprenorul) desemnat. Contractul cu 

antreprenorul este semnat.

• 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 si condiționare a 

aerului din clădiri" este elaborat, agreat 

cu MDRC și AEE. 

• TdR pentru angajarea experților la 

elaborarea ghidului de creștere a 

eficienței energetice a serviciilor 

publice, inclusiv practicile bune și lecții 

învățate 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. 

• Informația necesară din toate localităţile ale raionului 

Şoldăneşti  pentru actualizarea capitolului MDS din 

planurile locale sunt colectate de experți.

• Capitolul MDS actualizat în 23 APL I ca parte a planului 

local de dezvoltare este consultat public.  

• Capitolul MDS ca parte a planului local de dezvoltare 

sunt prezentate spre aprobare către 23 Consilii Locale de 

nivelul I din raionul Şoldăneşti. 

• 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.

• Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) 

a CIMDS din Parcani este aprobat. 

• Ateliere de lucru (on-job training) 

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 Consiliul de Administrare a SA 

"Salubritate Şoldăneşti" este aprobat.

• Planul de acțiuni  a grantului local pentru 

lichidarea gunoiștilor neautorizate și 

depozitarea deșeurilor pe platformele 

construite din raioanele Şoldăneşti şi 

Rezina este implementat în totalitate.

• Rezultatele raportului final cu privire la 

desfășurarea campaniei de informare şi 

conștientizare din localităţile raionului 

Șoldănești și Rezina sunt prezentate.

• Proiectul capitolului MDS din SDSE a raionului Florești 

este elaborat.                                                            

• Proiectul capitolului MDS din SDSE a raionalului Florești 

este prezentat pentru propuneri/sugestii Grupului de 

Lucru raional.                                                                          

• Proiectul final a capitolului MDS din SDSE a raionului 

Florești este elaborat.                              

• Practicile bune și a lecțiile învățate  privind 

cooperarea intercomunitară în serviciile 

publice de MDS în raionul Florești sunt 

colectate. 

• Mijloace financiare pentru achiziționarea 

lucrărilor de construcție a stației de sortare si 

procurarea utilajului si mecanismelor aferente 

procesului tehnologic din or. Florești sunt 

identificate și alocate.

• Planul de Dezvoltare a Capacităților a 

prestatorilor de servicii MDS este 

lansat.  

• TdR cu privire la Planul de afaceri  al 

operatorului  de servicii MDS regional 

este elaborat, experții contractați, 

procesul de elaborarea a Planului de 

afaceri este lansat.

• Proiectul Metodologiei de elaborare 

aplicare și ajustare a tarifului de servicii 

MDS pentru APL și prestatorul de 

servicii este elaborat și aprobat.     

• Desfășurarea a 2 adunări publice în 2 

APL (com. Roșietici, or. Florești).

• Desfășurarea a 2 Ateliere de Lucru 

"Privind compostarea deșeurilor 

organice"( com. Roșietici, or. Florești).  

• Desfășurarea seminarului de evaluare a 

rezultatelor campaniei de informare şi 

conștientizare din localităţile raionului 

Florești. 

•  Angajarea oficială a Managerului local 

de  proiect de APL Florești.

• Organizarea 1 ședință CDL. 

•  11 adunări ale CLC privind rolul și 

desfășurarea activității a Consiliul Local al 

Cetățenilor (CLC) sunt desfășurate.   
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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) de este în 

proces de elaborare: 

• Asistența reprezentanților APL în colectarea și 

verificarea informației existente este acordată.

• Rezultatele preliminare a colectării de date și a SWOT 

sunt prezentate. Atelier de lucru în elaborarea capitolului 

EE în clădirile publice a SEDS/Viziune/obiective/ Plan de 

acțiuni este organizat.

• Asistența reprezentanților APL pentru prelucrarea 

informației și elaborarea măsurilor de EE în clădirile 

publice pentru a fi incluse în Program și PA este acordată.

• Identificarea măsurilor de EE, elaborarea draft PEE și 

PA.

• Atelier de lucru privind prioritizarea măsurilor de EE 

identificate. Plan de acțiuni SDSE.                                 

•  Asistența APL pentru finalizarea PEE și PA. Plan de 

acțiuni SDSE.

•  Consultarea publică a SEDS și PEE.

•  Finalizarea Programului și PA în EE.

•  Adoptarea PA de CR.

• Ședința de lucru privind identificarea necesarului și 

potențialului de promovare a Programului și PA, precum și 

a rezultatelor acestora.

N/A • Achiziție publică nouă pentru reabilitarea 

clădirii nr.1 (blocul chirurgical) a spitalului, în 

conformitate cu standardele de calitate şi 

regulamentele definite sunt finalizate.

• Ofertele sunt evaluate. Învingătorul 

(antreprenorul) este desemnat. Achiziția este 

aprobată de oficiul din Eschborn şi este 

încheiat contractul cu antreprenorul.

• Planul de sincronizare a investițiilor în 

spital este elaborat.

• Materiale de instruire în EE pentru 

angajații instituțiilor publice elaborate.

• Managerul energetic raional continuă 

să fie instruit  prin intermediul prin 

programului EUREM desfășurat de 

Camera de Comerț și Industrie din RM 

(CCI RM).

• Acordarea asistenței în 

implementarea Sistemului de 

Management Energetic la spitalul 

Nisporeni este inițiată: 

-TdR elaborați și aprobați;

- Plan activități p/u implementarea 

Sistemului de Management Energetic la 

nivel de spital elaborat;

-Politica energetică în Sistemului de 

Management Energetic la nivel de 

spital elaborată și aprobată de Consiliu 

de Administrare a spitalului. 

•  Campania de informare și sensibilizare 

cu privire la EE (cu accentul plasat pe 

dimensiunea de gen) este  planificată:

- Planul campaniei: materiale, 

evenimentele sunt elaborate.

• Sondajul de opinii a angajaților și 

pacienților privind satisfacția de confortul 

termic din încăperi este inițiat:

- Derularea sondajului este asigurată.

•  1 întrunire a Consiliului Director Local 

este organizată. 
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Puncte de reper care urmează a fi atinse de DI 1, aspecte interdisciplinare, în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie 2015
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• Conceptul pentru Îndrumarul privind integrarea 

aspectului de gen în servicii publice locale este elaborat.

• Un raport cu recomandări pentru 

dezvoltarea zonelor de prestarea a serviciilor 

este elaborat și consultat cu MDRC, ME, 

CALM.                                                                                    

• O ședință dintre MDRC, ME, Cancelaria de 

Stat, CALM pentru agrearea suportului pentru 

zonele de prestarea a serviciilor de MDS și 

AAC este organizată cu suportul GIZ.          

• O prezentare referitor la inițierea și 

instituționalizarea CIC este elaborată.

• Ghidul cu privire la înregistrarea/ 

gestionarea infrastructurii publice este 

definitivat şi lansat.

• Curricula de instruire a reprezentanților APL 

pe domeniul MPP este elaborată și 

coordonată cu instituțiile partenere MDRC și 

ADR.                                                                                                                                                                                             

• Un atelier de lucru pentru instruirea 

trainerilor în domeniul MPP  (perioada 

urmează să fie coordonate suplimentar de 

către MDRC)  este organizat.

• Atelierele regionale de instruire pentru 

reprezentanții APL în domeniul MPP, ținînd 

cont de perioada desfășurării a alegerilor 

locale (perioada urmează să fie coordonate 

• Suport în organizarea a 3 ateliere de 

lucru cu APL-urile pentru identificarea 

domeniilor si mijloacelor de suport 

pentru APL-uri din partea CALM este 

acordat.

• Procedura de elaborare a Ghidului în 

domeniul evitării conflictului de interes 

în achiziții publice este inițiată.

Extinderea /amplificarea activităţilor din sectorul 

Eficienţei Energetice la nivel regional / național

Extinderea /amplificarea activităţilor în 

sectorul Aprovizionării cu Apă şi 

Canalizare la nivel regional/ național

Extinderea /amplificarea activităţilor din 

sectorul Managementul Deşeurilor Solide 

la nivel regional / național

•  Datelor cu privire la clădirile publice din 17 APL-uri sunt 

colectate și procesate. 

• Un atelier de lucru cu privire la elaborarea capitolului de 

EE a SDSE a raionului Soroca si elaborarea Programului 

si Planului de EE este desfășurat . 

• TdR- referitor la elaborarea modulelor de instruire pentru 

managerii energetici raionali sunt aprobați. 

• Ședința de inițiere referitor la elaborarea modulelor de 

instruire pentru managerii energetici raionali este 

organizată. 

•  Grupul din 16 manageri energetici raionali din cadrul 

cursului de instruire EUREM au susținut lucrarea practică.

•  Procesul de instruire pentru grupul nr. 2 alcătuit din 16 

manageri energetici raionali este lansat. 

• Trainerii pentru elaborare modulelor sunt 

selectați. Elaborarea modulelor este inițiată:

1) planificarea strategică și planificarea pe 

termen lung a investițiilor; 

(2) management și planificare financiară;

(3) calculul tarifelor; 

(4) managementul contractelor și proiectele 

investiționale; 

(5) managementul rețelelor AAC; 

(6) gestiunea clienților, relațiile cu publicul. 

• Acordarea asistenței către AMAC în 

organizarea unei ședințe a grupului de lucru 

național.

•  Expoziția APA 2015 EXPO, inclusiv 

vizitarea a 3 prestatori de servicii de AAC din 

România este organizată.

•  TdR p/u organizarea vizitei de studiu în 

România pentru prestatorii de servicii ACC 

este elaborat.

• Organizarea instruirilor (on-job training) 

privind consolidarea capacităților operatorilor 

de AAC din RD Nord si Sud este inițiată in 

colaborare cu USAID/LGSP.

• Metodologia de implementare a planului de 

Dezvoltare a Capacităților a prestatorilor de 

servicii MDS este elaborată.

•  Planul de afaceri  al operatorului  de servicii 

MDS regional este elaborat.                                                                           

• Metodologia de elaborare aplicare și 

ajustare a tarifului de servicii MDS pentru APL 

si prestatorul de servicii  este elaborată.

Aspecte de gen CIM MPP
Consolidarea capacităţilor - aspecte 

interdisciplinare
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 Raport de progres nr. 13 cu privire la implementarea proiectului GIZ 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. 
PLANIFICAREA ȘI 
PROGRAMAREA REGIONALĂ 
 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 
ianuarie – 31 martie 2015, mai jos este 
prezentat un tabel recapitulativ: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
100% 70% 65% 78%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
100% 50% 75% 75%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
100% 30% 55% 62%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
100% 40% 60% 67%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
60% N/A 60% 60%

Nivelul de progres

1 ianuarie - 31 martie

Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015)
92% 48% 63% 68%

86% 82% 90% 75% 70%
Estimarea nivelului de implementare       

în % (2010-2015)

Nivelul de progres

4 4 3 4 4
1 ianuarie - 31 martie

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2, aspecte inter-disciplinare pentru perioada 

1 ianuarie - 31 martie, 2015

Domeniul de Activitate/
AAP CTF Comunicare M&E

Aspecte 

Orizontale DRDI 2

SCSP

4 N/A 4 4

TOTAL

4 3 3 3

DRL

4 3 1 3

AAC

N/A 4 3 4

EE 

în clădiri 

publice

N/A 3 2 3

MDS

N/A 3 3 3

Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul DI2 pentru perioada de raportare 

(1 ianuarie - 31 martie, 2015)

Domeniul de Activitate/
PRS DP CC Total

DI 2
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• 3 ședințe cu GLRS sunt organizate și desfășurate.

• 2 ședințe ale GLP sunt organizate și desfășurate.

•  Comunicare și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj 

unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sector.

• Lipsa unei modalități de comunicare eficientă  cu privire la fluxul existent de proiecte 

către comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sector.

• Tergiversarea luării deciziei privind selectarea amplasamentelor pentru depozite 

regionale în RD Nord și Centru creează impedimente la implementarea ulterioară a 

proiectelor în aceste două regiuni.

• Lipsa cadrului legislativ și normativ în domeniul managementului deșeurilor racordat la 

cerințele UE (sunt doar în versiune de proiect);

• Inițiativa de includere parțială a localităților din U.T.A.Găgăuzia, zona 3 de 

management al deșeurilor din RD Sud, va impune revederea totală a compartimentelor 

studiului de fezabilitate, recalcularea ciclului de viață al depozitului, eventuala selectare 

a unei noi stații de transfer, etc. Lipsa deciziei în acest sens poate tergiversa 

semnificativ procesul de semnare a acordului de finanțare cu potențialii donatori.

• Reticența populației la nivel local și aplicarea defectuoasă a penalităților cu privire la 

nerespectarea cerințelor de salubrizare. 

• Întrunirile GLRS și a GLP în RD Centru și Nord sunt condiționate de decizia de selectare a terenurilor pentru 

depozitele regionale. 

Realizat • În rezultatul discuțiilor cu MDRC, s-a convenit ca Comisia interministeriala să fie 

desfășurată la data 9 aprilie. La ședința Comisiei vor fi prezentate 3 fișe de proiect 

privind sistemul de management integrat al deșeurilor pentru zona 2 de management 

din RD Centru, zona 2 de management din RD Nord și zona 3 de management al 

deșeurilor din RD Sud.  

• A fost elaborat proiectul raportului privind evaluarea impactului asupra mediului pentru 

zona 3 de management al deșeurilor în RD Sud, în special capitolele: introducerea, 

cadrul legal pentru evaluarea impactului asupra mediului, metodologia și abordarea 

pentru EIM, condițiile de bază ale mediului și cele sociale, evaluarea impactului activității 

propuse, măsuri de diminuare a impactului. 

• A fost elaborat proiectul studiului de fezabilitate pentru zona 3 de management al 

deșeurilor în RD Sud, care conține următoarele capitole: condiții de mediu și sociale, 

situația curentă și prognozele de generare a deșeurilor, situația actuală a sistemului de 

management al deșeurilor, obiectivele și țintele studiului de fezabilitate, managementul 

fluxurilor de deșeuri, opțiunile tehnice, parametrii de proiectare a sistemului integrat de 

management al deșeurilor, descrierea proiectului. 

• GLRS nu au fost organizate din cauza faptului că nu au fost selectate amplasamentele pentru zona de MD din 

Centru și Nord. Pentru RD Sud GLRS se va întruni în data de 22 aprilie. 

• În RD Centru, ședința GLP s-a desfășurat la data de 23 ianuarie, cu participarea a 37 membri, 12 dintre care 

erau femei. Conform evaluării , scorul mediu acordat de către participanți a fost de 4,37 din maximum 5. 

Principalele subiecte incluse în agendă au fost: situația curentă privind selectarea amplasamentului pentru 

depozitul regional din zona 2 de management al deșeurilor din RDC; date generale privind opțiunile pentru noul 

sistem de management al deșeurilor în RDC; cerințe pentru schimbarea destinației terenurilor pentru depozitul 

regional; și, rezultatele vizitei de studiu în România.

• În RD Nord GLP nu s-a desfășurat din cauza neselectării terenului pentru amplasarea depozitului regional de 

management al deșeurilor. Totuși, la 6 februarie a avut loc o întrunire cu factorii de decizie implicați în procesul de 

selectare a locațiilor potențiale pentru un depozit regional în RDN, ZMD 2. La ședință s-a prezentat situația 

curentă privind selectarea amplasamentului pentru depozitul regional și lecțiile învățate în rezultatul vizitei de 

studiu în România.

• În RD Nord și Centru au fost desfășurate ședințe ale reprezentanților consiliilor locale de nivelul 1 și 2 (care 

totodată reprezintă formula de GLRS în componență restrînsă), unde au fost identificate amplasamente potențiale 

pentru depozitul regional. Ședințele desfășurate au avut loc în: RD Nord - ședința cu factorii de decizie în CR 

Edineț, CL din s. Brătușeni, r. Edineț; CL din com.Hincăuți; în RD Centru - ședința cu factorii de decizie 

(președintele și vicepreședintele raionului Ungheni, primarii din s. Cetireni, s. Florițoaia Veche și s.Todirești) cu 

reprezentanții localităților unde au fost identificate potențiale amplasamente pentru depozitul regional; RD Centru - 

au fost organizate ședințe de informare a CL din s. Florițoaia Veche și din s. Agronomovca.

N/A

Realizat • Lista proiectelor prioritare  pentru elaborarea conceptelor de proiecte viabile (CPV-

urilor) este aprobată de Comisia Inter-ministerială;

• 1 raport privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM) pentru zona de 

management al deșeurilor în RD Sud este elaborat.

• 1 studiu de fezabilitate - versiune proiect - pentru zona de MDS în RD Sud este 

elaborat.

MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SOLIDE

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI2 în perioada de raportare (1 ianuarie - 31 martie, 2015) 
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PRS DP CC
Progresul mediu 

estimat

100% 50% 75% 75%

100% 45% 68% 71%

100% 35% 65% 67%

100% 25% 40% 55%

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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• 3 proiecte pînă la etapa de CPV (anteproiect, raportul CPV-urilor din grupul 1 de 

proiecte - 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 ale GLRS sunt organizate și desfășurate.

• 9 ședințe ale GLP sunt organizate și desfășurate.
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• 3 proiecte pînă la etapa de CPV (anteproiect, raportul CPV-urilor din grupul 1 de 

proiect) sunt elaborate și finalizate în limba engleză și transmise spre traducere.

• Au fost elaborate și semnate ordinele de creare a 5 GLP; a fost lansată procedura 

de aprobare a acordului GLP (proiectul acordului a fost discutat cu membrii GLP și 

urmează a fi finalizat odată cu aprobarea de către GLP a CPV tradus).

• CPV Rîșcani (s.Costești) a fost finanțat de Ministerul Educației/ Banca Mondială și 

implementarea proiectului a demarat deja.

• Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-urilor, grupul de proiecte 1 a 

fost elaborat și remis MDRC.

• Compania de proiectare a fost deja selectată de Ministerul Educației și echipa 

tehnică de experți din DI2 urmează să dea criteriile tehnice a măsurilor propuse 

(netraduse în română) pentru CPV-urile din grupul de proiecte 1. respectiv, termenii 

de referință pentru compania de proiectare vor fi elaborați pentru grupul de proiecte 

nr.2 în cazul în care va fi angajament de finanțare a investiției în spitale.

• 3 ședințe cu GLRS vor fi organizate și desfășurate în luna aprilie.

• 13 ședințe cu GLP pentru tranșa 1 și 2 au fost organizate. Scopul ședințelor 

a fost coordonarea măsurilor propuse în domeniul EE; discutarea acordului 

privind rolul și responsabilitățile fiecărui membru al GLP și planul de activități 

pe proiect. 

• Comunicarea și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj 

unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sectorul EE.

•Lipsa unei modalități de comunicare eficientă a fluxului existent de proiecte către 

comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sectorul EE.

• Lipsa unui mesaj clar către potențialii finanțatori privind asumarea unor angajamente 

de finanțare a proiectelor investiționale în sectorul EE, aflate în proces de dezvoltare.

• În cazul proiectelor comune cu Ministerul Educației, finanțate de Banca Mondială, 

există riscul de a nu fi realizate integral măsurile prevăzute în CPV sau utilizarea 

materialelor de o calitate mai joasă din punct de vedere al eficienței energetice, impus 

de cerința de reducere a costurilor proiectelor.

• Implementarea eficientă a CPV-lor depinde de disponibilitatea banilor în bugetul 

național pentru implementarea reformei sistemului educațional în Republica Moldova, 

bani ce vor fi oferiți ulterior de Banca Mondială sub formă de suport bugetar.

EFICIENȚA ENERGETICĂ

N/a

N/A
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PRS DP CC
Progresul mediu 

estimat

100% 70% 65% 78%

100% 60% 55% 72%

100% 55% 50% 68%

100% 50% 50% 67%

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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• Comunicarea și cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un 

mesaj unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sectorul DRL;

• Lipsa unei modalități de comunicare eficientă a fluxului existent de proiecte către 

comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sectorul DRL;

• Coordonarea activităților cu reprezentanții proiectului Băncii Mondiale în 

domeniul DRL, care reprezintă o oportunitate pentru proiectul MSPL, întrucât o 

porțiune semnificativă din fluxul de proiecte DRL ar putea fi inclusă în procesul 

inițiat de Banca Mondială.

DRUMURI REGIONALE SI LOCALE
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• 3 Consultări publice sunt desfășurate.

• 3 PRS în sectorul DRL sunt  aprobate de CRD.

• Aprobarea configurației coridoarelor prioritare.

• Elaborarea listei de 12 CPP-uri.

• 12 rapoarte de inventariere și inspectare sunt inițiate.

• 3 ședințe cu GLRS în sectorul DRL  sunt organizate și 

desfășurate.

• La 11, 13 și 17 martie, 3 ședințe de dezbateri a proiectelor 

PRS în cadrul procesului de consultare publică pe marginea 

PRS în domeniul infrastructurii DRL pentru RD Nord, Centru și 

Sud au fost desfășurate. La ședințe au participat 141 de 

persoane, 43 dintre care erau femei. Participanții au acordat o 

medie de 4,4 din maximum 5  evenimentelor de consultare. 

Principalele subiecte incluse în agendă au fost: Rolul PRS în 

domeniul infrastructurii DRL pentru dezvoltarea regională; 

prezentarea proiectului PRS: obiective și structură; prezentarea 

prevederilor PRS în domeniul infrastructurii DRL: direcțiile de 

dezvoltare a sectorului, metodologie, prezentarea coridoarelor 

identificate.

• 3 PRS în sectorul DRL au fost aprobate de  CRD. Astfel, la 26 

martie a fost ședința CRD Sud și la 31 martie - CRD Centru 

(PRS in RD Nord a fost aprobat la 3 aprilie). 

• Configurația coridoarelor prioritare este aprobată ca anexa nr.3 la PRS în 

domeniul DRL, la ședințele CRD-urilor. În cadrul consultărilor publice și ședințelor 

CRD au fost introduse modificări în configurația unor coridoare. 

• A fost elaborată și aprobată abordarea metodologică și analiza multi-criterială 

pentru prioritizarea proiectelor în domeniul DRL.

• Ca urmare deciziilor acceptate univoc de către MDRC și MTID, discutate în 

cadrul CRD, un coridor  identificat corespunde unui PPC. Prin urmare, ca rezultat 

al activității GLRS în toate trei RD au  fost identificate 26 de PPC-uri.

• Lista a 26 PPC preliminare a fost prezentată Băncii Mondiale, ca parte a 

dialogurilor multiple cu donatorii, ca urmare fiind selectate 4 PPC-uri ca potențiale 

proiecte pentru acordarea de către BM a resurselor investiționale ( lungimea totala 

189,2 km), inclusiv 2 coridoare cu lungimea 48,8 km au fost preluate în prima 

fază. Implementarea acestor proiecte investiționale se planifică pentru anul 2016, 

costul estimativ - USD 10 milioane.

• Activitățile de inventariere au fost inițiate încă în trimestrul IV al anului 2014, la 

momentul raportării au fost inventariate 2 coridoare cu lungimea 55 km. 

Rapoartele de inventariere și inspectare sunt în proces de lucru.

• Ședințele GLRS nu au avut loc  in cauza schimbărilor 

survenite în metodologia de identificare a PPC -urilor de 

MDRC și MTID.
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PRS DP CC
Progresul mediu 

estimat

100% 30% 55% 62%

85% 18% 55% 53%

75% 15% 50% 47%

65% 10% 30% 35%

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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• Comunicarea și  cooperare interministerială insuficientă pentru a promova un mesaj 

unic către comunitatea donatorilor referitor la prioritățile din sectorul AAC.     

• Lipsa unei modalități de comunicare eficientă a fluxului existent de proiecte către 

comunitatea donatorilor pentru a atrage investiții necesare în sector.           

• Standardele tehnice actuale și imposibilitatea utilizării noilor tehnologii și materiale, 

criteriile de proiectare neactualizate 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 a activităților/investițiilor. Nu există un concept al regionalizării 

(urmează să fie elaborat de către Ministerul Mediului).

• Conținutului SF a fost agreat cu principalele părți interesate: GIZ, MDRC și ADR;

• Lista a 12 concepte de proiecte (CPP-uri) în cadrul Comisiei Inter-ministeriale pentru 

elaborarea conceptelor de proiecte viabile (CPV-urilor) a fost aprobată.

• 12 studii de fezabilitate au fost inițiate. În acest sens, s-au desfășurat 3 vizite în teren 

pentru colectarea datelor în vederea elaborării SF, vizitarea sistemelor de AAC și toate 

obiectele care aparțin acestor sisteme.

• Acordul GLP a fost elaborat, discutat și coordonat cu MDRC, ADR și GLRS. Ultima 

versiune a proiectului acordului a fost transmisă la MDRC pentru coordonare finală.

• 3 ateliere de lucru ale GLRS au fost organizate și desfășurate la 17, 18 și 19 martie 

în RD Centru, Nord și respectiv, Sud. La ședință au participat 85 de membri, 25 dintre 

care erau femei. Scorul mediu acordat de către participanți a fost de 4,43 din 

maximum 5. 

Principalele subiecte incluse în agendă au fost: rezultatele ședinței Comisiei 

Interministeriale; dezvoltarea ulterioară a CPV; prezentarea CPP-urilor; conceptul de 

organizare a Grupurilor de Lucru pe Proiect; scopul elaborării și conținutul SF; 

prezentarea detaliată a chestionarelor de colectare a datelor și informarea cu privire la 

necesitatea efectuării vizitelor în teren pentru obținerea informațiilor adiționale pentru 

SF. 

• 3 GLP au fost create pentru CPV Strășeni, Leova și Călărași. 

Strășeni – dispoziția privind constituirea GLP din 23 martie, 9 membri, 

APL1/APL2/ADR/MSPL

Călărași – dispoziția din 27 martie, 9 membri, APL1/APL2/ADR/MSPL

Leova – dispoziția din 16 aprilie, 8 membri, APL1/APL2/ADR/MSPL); 

• În cadrul vizitelor organizate în teren (Strășeni, Leova, Călărași, Hîncești, Edineț și 

Ungheni), toți reprezentanții GLP au fost prezenți la ședințele la care s-au discutat 

detalii referitor la GLP și VPC (instituționalizarea GLP și elaborarea SF).

Planificare regională sectorială Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacităților Evaluare medie

APROVIZIONAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE

N/A

Realizat • Acordul cu privire la conținutul și cerințele Studiului de fezabilitate 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 sunt inițiate.

• 3 ateliere de lucru cu GLRS  sunt organizate și desfășurate.

• 3 GLP sunt create.

• 3 ateliere de lucru cu GLP sunt organizate și desfășurate.
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PRS DP CC
Progresul mediu 

estimat

100% 40% 60% 67%

100% 30% 50% 60%

100% 20% 50% 57%

80% 20% 50% 50%

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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SUPORTUL COMPLEMENTAR ACORDAT SECTORULUI PRIVAT

• Un plan de acţiuni trimestrial aprobat de Grupul de Lucru.

• 3 sesiuni pentru GLR organizate în 3 regiuni de dezvoltare.                                                                 

N/A • Vizita de studiu, expoziție internațională Green Venture în Germania, Leipzig 

organizată.                                                                                                                                                                              

• Sesiuni de TOT pentru specialiștii CCI desfășurate.                                

• Ghidul de achiziţii publice pentru sectorul privat editat.                                                                                   

• Acorduri de Colaborare intre ADR-urile și CCI din regiuni încheiate.                                                    

• Baza de date privind întreprinderile sectoriale actualizată de către CCI.

• În perioada 24-26.03.2015 au fost organizate 3 sesiuni pentru 

GLR, unde au participat 32 reprezentați (10 femei si 12 

bărbați).                                                                                                                                                                                                                                              

• În cadrul şedinţelor regionale a fost propus şi aprobat un plan 

anual de acţiuni în domeniu pentru fiecare regiune aparte.  

• În perioada 26-31.01.2015  fost organizată o vizită de studiu, unde 10 

reprezentanți ( 4 femei şi 6 bărbaţi) au  participat la Forumul internațional pentru 

tehnologii de mediu și energie ”Green Ventures”, vizitarea  expozițiilor TerraTec 

și Enertec şi a orașului model în eficienţă energetică  or. Delitzsch. Astfel, 

participanţii au avut oportunitatea de a cunoaşte experiențe  și  bunele  practici în 

domeniul tehnologiilor  de mediu  și eficienței energetice, stabilit relații cu 

companii avansate în domeniul tehnologiilor de mediu și eficiența energetică, 

care vor fi utile pentru eventualele asocieri pentru a participa în comun la tendere 

de valoare mare.                                                                                        •  În 

perioada 26-27.02, 05-06.03.2015 a fost organizată cea de-a doua sesiune  de 

formare a formatorilor organizată pentru 22 reprezentanţi (11  femei, 11 bărbaţi) 

ai filialelor CCI, specialiștii în achiziții publice ai ADR-urilor şi MDRC, care vor fi 

ulterior implicaţi în servicii de consultanţă, ce se vor acorda în viitor  în regiuni. 

Sesiunea a fost axată pe  sistemul achizițiilor Publice din Republica Moldova și 

sistemul de consultanță în Achiziții Publice în Germania cu orientări practice 

pentru participanți. La finalizarea sesiuni, participanţilor le-au fost înmînate 

certificate.

• A fost editat Ghidului de achiziţii publice pentru sectorul privat.                                                                                                                   

• În perioada 24-26.03.2015 s-au semnat 3 Acorduri de Colaborare între ADR-uri 

și CCI (Orhei, Hînceşti, Soroca) din regiuni încheiate.                                                                                                          

• A fost actualizată de CCI baza de date privind întreprinderile sectoriale.

Planificare regională sectorială
Elaborarea PRS/Implementarea 

PRS
Dezvoltarea capacităților Evaluare medie
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PRS DP CC
Progresul mediu 

estimat

60% N/A 60% 60%

45% N/A 45% 45%

30% N/A 35% 33%

30% N/A 30% 30%
Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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APA CTF

• Atelierul de lucru cu formatorii privind evaluarea instruirilor oferite în 2014 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 (în perioada 19-23.01.2015 și 26-

28.01.2015).

• Două instruiri privind dezvoltarea leadership-ului în administrația publică sunt organizate (în perioada 16-

20.03.2015 și 30.03-3.04.2015).

• Ședința 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 regulamentului de funcționare a oficiului regional de 

cooperare transfrontalieră și regulamentul cu privire la sistemul de co-finanțare pentru programe de cooperare 

transfrontalieră  finanțate din cadrul Instrumentului European de Vecinătate 2014-2020 finalizate.

   

  
• Pe data de 22 ianuarie în cadrul AAP a fost organizat un atelier de lucru cu formatorii privind evaluarea instruirilor 

oferite pentru APL. În cadrul ședinței au participat 12 persoane, dintre care 2 bărbați și 10 femei.

• În perioada raportată au fost organizate două cursuri de planificare și programare la nivel local și regional (Modulul 

I: 16-20.02.2015 și 09-13.03.2015; Modulul II: 16-20.03.2015 și 30.03-03.04.2015). În cadrul modulului I au 

participat 46 participanți, dintre care 34 femei și 12 bărbați, iar în cadrul modulului II au participat 49 participanți, 

dintre care 35 femei și 14 bărbați. La aceste cursuri din regiunea de dezvoltare nord au participat 13 persoane, din 

regiunea de dezvoltare centru au participat 38 persoane, din regiunea de dezvoltare sud au participat 14 persoane 

și 30 persoane din municipiul Chișinău.

• În perioada 19-23.01.2015 și 26-28.01.2015 au fost organizate două cursuri de instruire privind dezvoltarea 

regională. La ele au participat 48 participanți din cadrul APL I, II, dintre care 30 femei și 18 bărbați. Din regiunea de 

dezvoltare nord au participat 13 persoane, din regiunea de dezvoltare centru au participat 16 persoane, din 

regiunea de dezvoltare sud au participat 8 persoane și 11 persoane din municipiul Chișinău.

• În perioada 26-28.01.2015 a fost organizat un curs de instruire privind dezvoltarea leadership-ului în administrația 

publică la care au participat 25 reprezentanți ai APL I  (8 femei și 17 bărbați). Din regiunea de dezvoltare nord au 

participat 6 persoane, din regiunea de dezvoltare centru au participat 9 persoane, din regiunea de dezvoltare sud 

au participat 8 persoane și 2 persoane din municipiul Chișinău.

• În perioada 23-27 martie 2015 a fost organizat în Germania un training cu genericul „Marketing regional - 

instrument de dezvoltare regională”. În cadrul acestei activități au participat 14 formatori ai cursului de Dezvoltare 

Regională livrat de către AAP, dintre care 13 femei și 1 bărbat.

• Pe data de 25 februarie a fost organizată ședința grupului de lucru național pentru programarea programelor de 

cooperare transfrontalieră 2014-2020, unde au participat 17 persoane, dintre care 13 femei și 4 bărbați. În cadrul 

ședinței au fost prezentate și coordonate documentele de programare ce au fost elaborate.

• În perioada de raportare au fost consultate cu experții INTERACT materialele elaborate pentru instituirea 

sistemului de management și control intern pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020 și au fost 

finalizate de către experții locali, apoi au fost trimise spre aprobare la instituțiile de resort.
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AAP CTF

86% 82%

75% 75%

70% 70%

65% 70%

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015
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• Lipsa unui ofițer de presă la MDRC.                                         

• Lipsa unui buget de comunicare al MDRC/ADR.

• Activități amânate până la identificarea surselor financiare: training pentru 

jurnaliști, atelier pentru comunicatori, vizită de studiu, training intern de 

comunicare

• Preluarea și instituționalizarea mecanismului de monitorizare trimestrială în baza celor 5 piloni si 

din perspectiva MBR de către 3 ADR-uri cu implicarea managerilor locali, APL, etc.

Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de DI2, aspecte interdisciplinare în perioada de raportare (1 ianuarie - 31 martie, 2015) 

Comunicare M&E Aspecte Orizontale ale DR

                                                                   

• Strategia de comunicare MDRC pentru 2015-2018 revizuită în urma 

comentariilor beneficiarilor. Urmează o nouă rundă de consultări și adoptarea.                                                      

• 6 dezbateri radio despre dezvoltarea regională desfășurate (Radio Chișinău 

și Radio Moldova).  

• Compania care va plasa produsele campaniei naționale este selectată.                                                                                

• Termenii de referință pentru desfășurarea vizitei de studiu coordonați. 

Activitate amânată pe o perioadă nedeterminată.                           

• Conceptul buletinului de dezvoltare regională elaborat și materialele în 

proces de editare. Selectată compania care va efectua tiparul.

• La data de 24-25.03.2015 a fost organizat cel de-al VI-lea atelier de lucru în domeniul MBR 

pentru 38 reprezentanți (inclusiv 22 femei și 16 bărbați) ai MDRC, ADR, APL I și II, GIZ  unde a fost 

acordat suport in aplicarea MBR pentru 7 proiecte pilot în cele 3 sectoare (AAC, MDS și EE a 

clădirilor publice ); 

OBIECTIVELE atelierului de lucru nr. VI:

1. Participanții au fost familiarizați cu proiectul de raport integrat pentru proiectele pilot revizuite din 

perspectiva MBR

2. Participanții au elaborat proiectul raportului de progres al proiectelor pilot pentru trimestrul I, 

2015 in baza modelului de raportare agreat.

3. Participanții au discutat și agreat pașii următori de perfecționare și aplicarea a sistemului de 

raportare din perspectiva MBR de către ADR/MDRC, inclusiv necesitățile de asistență din partea 

MSPL. 

Scorul mediu de evaluare a atelierului de catre participanti a fost de 4,38 (scorul maxim fiind de 

5.0).

• TdR pentru evaluarea SNDR 2013-2015 și SDR 2010-2016 au fost elaborați și agreați cu 

reprezentanții MDRC, aprobați de conducerea GIZ.  

• TdR pentru elaborarea noii SNDR 2016-2020 au fost elaborați și agreați cu  reprezentanții MDRC, 

aprobați de conducerea GIZ.

• Un (1) produs al cunoștințelor cu privire la calea de dezvoltare a proiectului (CDP) a fost elaborat. 

Urmează a fi coordonat, transmis designerului și ulterior, a fi inclus în programul curricular de la 

APA.

• Metodologia elaborării portofoliului de proiecte a fost discutată în permanență la ședințele 

operative cu partenerii proiectului și la atelierele GLRS.

• Dialog permanent cu partenerii de dezvoltare, potențialii donatori în sectoarele DRL, EE a 

clădirilor publice (în special a instituțiilor de învățământ) a fost organizat atât la nivelul 

Administrației Publice Centrale, cât și direct GIZ MSPL - donatori. În cadrul întrevederilor au fost 

discutate abordările metodologice, portofoliul de proiecte din DI 2, criteriile de prioritizare a 

proiectelor, etc..

• Pilotarea și revizuirea instrumentelor de integrare a aspectelor sociale și de gen în sectorul AAC 

sunt inițiate. Pilotarea nemijlocită a acestora va avea loc în trimestrul 2. Pentru sectorul DRL, 

pilotarea se va desfășura doar după aprobarea CPP-urilor de către Comisia inter-ministerială.

• Un capitol privind aspectele sociale și de gen pentru studiul de fezabilitate al CPVului ”Spitalul 

Ștefan Vodă” a fost elaborat. Acesta conține aspectele sociale și de gen ale proiectului dat, 

analizate în baza datelor statistice rezultate din chestionarele completate de reprezentanții 

instituției și revizuirea literaturii la acest subiect. 

• Sumarul procesului de Planificare și Programare Regională Sectorială este actualizat.

• 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 in 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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Comunicare M&E Adpecte orizontale ale DR

90% 75% 70%

84% 70% 65%

80% 50% 60%

75% 30% 60%

Domeniul de Activitate/DI 2 PPR

Estimarea nivelului de implementare 

în % (2010-2015), Q1, 2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015), Q4, 2014

Evoluția progresului obținut în perioada anului 2014 -2015

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q3, 2014

Estimarea nivelului de implementare

în % (2010-2015) Q1+Q2,2014
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Domeniul de 

Activitate/

DI 1

MDS

EE

DRL

AAC

SCSP

Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, în perioada de raportare 1 aprilie - 30 iunie 2015

N/A • 12 studii de fezabilitate, inclusiv a studiului tehnic conceptual - versiune proiect sunt în 

proces de elaborare: 

- Vizitele în teren (verificarea datelor), inclusiv analiza calității apei;

- Desfășurarea ședințelor de progres cu GLP cu privire la statutul de pregătire a SF;

- Elaborarea capitolelor cu privire la aspectele de mediu și gen;

- Elaborarea capitolelor cu privire la aspectele tehnice, financiare/economice, legale, 

sociale și instituționale;

- Prezentarea SF în versiune proiect către GLP în vederea stabilirii acordului.

• 15 ședințe cu GLP în sectorul AAC sunt organizate:

- Discutarea cu privire la progresul și statutul elaborării SF; 

- Prezentarea a 12 SF și obținerea aprobării pentru finalizarea acestora și începerea studiului tehnic 

conceptual.

•  3 ateliere de lucru cu GLP  în sectorul AAC (1 per regiune) sunt organizate cu scopul informării cu 

privire la progresul elaborării SF și a studiului tehnic conceptual.

•  5 proiecte pînă la etapa de CPV (schiță de proiect/anteproiect, raportul CPV-urilor din 

cadrul grupului de proiecte 2) sunt  finalizate:

- Procesul de comunicare, discuții în cadrul GLP;

- Elaborarea anteproiectului;

- Vizite în teren;

- Evaluarea impactului asupra mediului;

- Evaluarea aspectelor sociale și de gen.

•  5 acorduri ale GLP (cîte unul pentru fiecare proiect) sunt semnate.

 • Raportul privind progresul realizat în finalizarea CPV-urilor, grupul de proiecte 2 este 

elaborat și remis.

• Termenii de referință pentru compania de proiectare sunt elaborați.                                               

• Proiectul de execuție (final) și documentația de licitație pentru grupul de proiecte 1 

este elaborată.

• 3 ședințe - 1 ședință per regiune de dezvoltare - cu GLRS sunt  organizate, pentru a:

- Discuta progresul cu privire la implementarea PRS în sectorul EE;

- Prezenta progresul cu privire la fiecare CPV a GLP (3+5 CPV-uri);

- Coordona activitățile ulterioare și a partaja bunele practici.

• 6 ședințe cu GLP (pentru etapa a doua a 5 CPV-uri) în sectorul EE sunt organizate, pentru a:

- Discuta progresul cu privire la la elaborarea CPV-urilor;

- Prezenta rezultatele pentru fiecare CPV în cadrul GLP (3+5 CPV);

- Coordona activitățile ulterioare și a instrui la fața locului a managerilor energetici din raioane.

Realizat • Lista de 12 CPP-uri este elaborată și aprobată.

• 12 rapoarte de inventariere sunt finalizate.

• 12 rapoarte de evaluare pre-fezabilitate (CPV) sunt finalizate.

• 3 ședințe cu GLRS în sectorul DRL sunt organizate.

• 4 ședințe cu GLP în sectorul DRL sunt organizate.

Planificare regională  sectorială Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacităților

• 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, 

inclusiv desfășurarea activităților de schimbare a destinației terenului este elaborat.

• 1 studiu de fezabilitate este aprobat.

• 2 rapoarte de selectare a locațiilor (1 per fiecare zonă) sunt finalizate.

• 2 rapoarte de EIM pentru zonele de MDS în RD Nord și RD Centru - 1 pentru fiecare 

sunt elaborate.

• 2 studii de fezabilitate - versiune proiect - pentru zonele de MDS în RD Nord și Centru 

- 1 pentru fiecare sunt elaborate.

• Actualizarea a 1 program de conștientizare a populației este inițiată.

• Elaborarea a 1 set de documentație de execuție finală și documentație de licitație 

este inițiată.

 • 1 ședință a GLRS în RD Sud este organizată. 

 • 1 eveniment cu GLP în sectorul MDS în Regiunea Sud este organizat.

• Un plan de acţiuni trimestrial este aprobat 

de Grupul de Lucru.

• 3 sesiuni pentru GLR sunt organizate în 3 

regiuni de dezvoltare.                                                                    

• 1 sesiune a GLN este organizată.

N/A  • Al doilea modul  de sesiuni de instruire și informare organizat pentru sectorul privat din 9 raioane din 

cele 3 regiuni de dezvoltare.                                                                                                      

• Masa rotundă în sectorul eficienţei energetice este organizată.                                 

 • Seminare pentru sectorul  privat din regiuni (Bălți, Hînceşti) cu participarea expertului străin sunt 

organizate.
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Domeniul de 

Activitate/

DI 2

Punctele de reper 

planificate

Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2, aspecte interdisciplinare, în perioada de raportare  1 aprilie - 30 iunie 2015

Comunicare M&E Aspecte orizontale ale DR

• Produsele campaniei naționale difuzate.                                      

• Strategia de comunicare MDRC pentru 

2015-2018 aprobată.                                                              

• Reportaje și talk show-uri TV despre 

dezvoltarea regională produse și difuzate, în 

contextul grantului oferit unei asociații media.                                                                                                                           

•  1 buletin trimestrial despre dezvoltarea 

regională elaborat și distribuit.                                                                                  

•  SIADR - pilotare finalizată.                                                         

• Suport în organizarea Comitetului Director al MSPL acordat.

• Activități de suport la evaluarea SNDR sunt inițiate.

• Activități de suport la elaborarea SNDR/SDR sunt inițiate.

•  Fișele CPV-urilor și prezentările sunt elaborate și prezentate.

•  Ședințe ordinare de coordonare cu donatorii sunt desfășurate.

• Documentele cu privire la activitățile regionale sectoriale planificate sunt elaborate:

- Monitorizarea planificării și programării regionale sectoriale prin elaborarea chestionarelor de evaluare 

și verificarea progresului înregistrat cu ajutorul participanților la atelierele de lucru;

- Elaborarea, monitorizarea, evaluarea chestionarelor pentru activitățile GLP;

- Menținerea arhivei pentru evenimentele regionale planificate importante.

• Instruirile cu privire la elaborarea și implementarea  "Planului de acțiuni în problemele sociale și de 

gen"  și aplicarea în practică a instrumentelor de integrare a aspectelor sociale și de gen, grupul țintă: 

managerii naționali sectoriali EE, MDS, DRL, AAC sunt organizate.

•  Raportul final cu privire la instrumentele în domeniile sociale și de gen este elaborat :

- Instrumentul pilot pentru integrarea aspectelor sociale și de gen pentru sectorul AAC și revizuirea 

acestora în baza rezultatelor pilot obținute;

- Analiza datelor colectate și elaborarea raportului model cu privire la integrarea aspectelor sociale și de 

gen pentru sectorul AAC.

AAP CTF

• Două instruiri privind dezvoltarea 

leadership-ului în administrația publică sunt 

organizate (in perioada 27-29.04.2015 si 

11.05-13.05.2015).

• Cursul model pentru AAP privind 

"Finanțarea măsurilor de dezvoltare 

regională" - folosind apelul de propuneri de 

proiecte al Programului de Cooperare 

Teritorială Republica Moldova - Ucraina, 

finanțat în cadrul Parteneriatului Estic este 

implementat. 

• Asistența pentru organizarea consultărilor publice privind documentele de program al 

Programelor de cooperare transfrontalieră „Bazinul Mării Negre 2014-2020" si 

"Romania - Republica Moldova 2014-2020" este acordată.

• Potențialii beneficiari ai Programului de Cooperare Teritorială Republica Moldova - 

Ucraina, din regiunile de dezvoltare nord, centru și sud sunt informați despre lansarea 

apelului de propuneri de proiecte. 

Puncte de reper care urmează a fi atinse de către DI 2 în perioada de raportare  1 aprilie - 30 iunie 2015
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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 nivelului de progres trimestrial și a nivelului de 
implementare 

 
 
 
  

 

1

Nerealizat
Off track

2

Abateri 

semnificative

Significant

deviation

3

Abateri 

nesemnificative

Minor

deviation

4

Conform planului 

de lucru
On track


