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SUMAR EXECUTIV 
 

În perioada de raportare 1 iunie - 30 

septembrie 2012, Proiectul finanţat de GIZ, 

"Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova" (MSPL), a realizat 

progrese semnificative în mobilizarea 

resurselor şi extinderea zonelor sale de 

intervenţie pentru atingerea obiectivelor sale 

în domeniul  îmbunătăţirii serviciilor publice 

locale şi a planificării şi programării regionale. 

 

Prin mobilizarea de noi resurse se are în 

vedere finanţarea suplimentară din partea 

Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională, Sida, pentru 

planificarea şi programarea regională şi 

fonduri suplimentare din partea Ministerului 

German pentru Cooperare Economică şi 

Dezvoltare (BMZ) pentru investiţii pentru 

proiecte-pilot susţinute de MSPL. Pe lîngă 

aceste resurse financiare adiţionale, în urma 

vizitei Dnei Angela Merkel, cancelarul 

Germaniei, în Republica Moldova în luna 

august, în 2012, MSPL i s-a cerut să ofere 

asistenţă partenerilor săi în elaborarea setului 

de proiecte care ar putea fi finanţate prin 

asistenţă germană suplimentară pentru 

dezvoltarea regională în Republica Moldova, 

în valoare de pînă la 10 milioane de euro în 

anii următori. Aceste sporiri semnificative ale 

resurselor financiare ale MSPL, precum şi 

lansarea domeniului extins de intervenţie a 

planificării şi programării regionale s-au 

produs concomitent cu implementarea 

intervenţiilor actuale în cadrul proiectelor-

pilot. MSPL a adaptat structurile sale 

organizatorice şi operaţionale în acest nou 

cadru şi este în proces de pregătire a  unei noi 

etape de planificare a activităţii pentru anul 

2013. 

 

Implementînd fondurile suplimentare oferite 

de Sida pentru planificare şi programare 

regională, MSPL a contractat un Consorţiu 

internaţional condus de Grupul de 

Consultanţă GOPA. Acest grup şi-a început 

perioada iniţială de activitate în august 2012 şi 

va prezenta rezultatele fazei iniţiale la sfîrşitul 

anului 2012. În timp ce lucrează asupra 

analizei iniţiale, grupului de consultanţă i s-a 

cerut să ofere asistenţă MDRC, ADR-urilor şi 

CRD-urilor privind actualizarea SNDR, 

Strategiilor de Dezvoltare Regională şi a 

Planurilor Operaţionale Regionale. Răspunzînd 

la solicitare, MSPL a oferit asistenţa necesară  

de consultanţă, prin intermediul personalului 

recent angajat al GIZ şi al noii echipe de 

consultanţă. Imediat după finalizarea acestei 

sarcini, MSPL a fost implicat în analiza şi 

dezvoltarea proiectelor potenţiale pentru 

finanţare suplimentară în valoare de 10 

milioane euro, din partea BMZ, pentru 

dezvoltarea regională în Republica Moldova. 

După consultarea grupului final de proiecte 

prevăzute, cu MDRC şi ministerele sectoriale, 

MM, ME, MS, MSPL se află în proces de 

elaborare a acordurilor de finanţare 

respective pentru implementarea acestor 

proiecte de investiţii. Acest proces trebuie 

finalizat pînă la sfîrşitul acestui an şi necesită 

mobilizarea de experţi şi eforturi 

administrative. 

 

Pentru a îmbunătăţi furnizarea de servicii 

publice locale în raioanele şi localităţile 

selectate din Republica Moldova, MSPL a 

lucrat intens asupra implementării activităţilor 

proiectului-pilot în cele trei sectoare 

prioritare: apă şi canalizare, managementul 

deşeurilor solide şi eficienţa energetică a 

clădirilor publice. Pe lîngă investiţiile de 

capital planificate anterior în infrastructura de 

servicii, MSPL a obţinut fonduri suplimentare 

de la BMZ în valoare totală de 3,6 milioane 

Euro, care urmează să fie utilizate pentru 
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îmbunătăţirea infrastructurii de servicii. Toate 

proiectele-pilot beneficiază de aceste fonduri, 

fiind necesar ca partea cea mai semnificativă 

să fie alocată proiectului-pilot privind 

managementul integrat al deşeurilor solide 

pentru comunităţile din raioanele Şoldăneşti, 

Floreşti şi Rezina. Cooperînd îndeaproape cu 

ADR Nord şi Centru pentru dezvoltarea şi 

implementarea investiţiilor, MSPL a lansat 

procesul de stabilire a cadrului juridic şi 

instituţional pentru cooperare 

intercomunitară pentru managementul 

integrat al deşeurilor solide în cele trei 

raioane. Această activitate este combinată cu 

actualizarea în curs a Strategiilor de 

Dezvoltare Socio-Economică şi a studiilor de 

referinţă detaliate pentru cooperarea 

intercomunitară. Datorită fondurilor 

suplimentare, proiectul-pilot al sistemului de 

management integrat al deşeurilor solide 

pentru comunităţile din raioanele Şoldăneşti, 

Floreşti şi Rezina are ocazia unică de a 

implementa părţile semnificative ale 

planurilor şi programelor care sunt deja 

elaborate.  

 

Lucrînd asupra îmbunătăţirii serviciilor de apă 

şi canalizare în comunităţile-pilot din raioanele 

Cahul şi Rîşcani, MSPL a oferit asistenţă ADR 

Nord şi Sud în implementarea investiţiilor de 

capital pentru îmbunătăţirea infrastructurii de 

aprovizionare cu apă şi canalizare în satul 

Roşu, raionul Cahul şi în satul Duruitoarea 

Veche, raionul Rîşcani. Ambele proiecte au 

fost finalizate şi recepţia oficială a proiectului 

în satul Roşu va avea loc la 8 noiembrie 2012, 

cu participarea secretarului de stat al 

Ministerului Român al Afacerilor Externe. La 

acest moment, se află în proces construcţia 

reţelei de canalizare, datorită contribuţiei din 

partea Guvernului Român în sumă de 200.000 

Euro. Atît Apă Canal Cahul, cît şi Apă Canal 

Costeşti beneficiază de suport  suplimentar 

pentru îmbunătăţirea capacităţii lor de a oferi 

servicii unui număr mai mare de clienţi. Toate 

activităţile conexe sunt aplicate în strînsă 

cooperare cu partenerii locali şi ADR Nord şi 

Sud. Este important să se evidenţieze faptul că 

această abordare este în conformitate cu 

ideea de regionalizare şi cooperare inter-

comunitară în sectorul de aprovizionare cu 

apă şi canalizare, care este promovată de 

către părţile interesate naţionale şi regionale. 

 

Pentru ambele măsuri-pilot în domeniul 

eficienţei energetice, au fost pregătite 

proiecte investiţionale complementare, la 

acest moment fiind în desfăşurare licitaţiile 

publice. Este vorba de proiectul de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice la spitalul 

din Orhei şi proiectul-pilot pentru sistemul 

eficient de iluminare stradală în localitatea 

Tătărăuca Veche. În acelaşi timp, MSPL a 

facilitat dialogul între părţile interesate cu 

privire la eficienţa energetică a clădirilor 

publice, în contextul colectării de date la nivel 

ţară, la acest subiect.  

 

MSPL se află în proces de ajustare şi evaluare 

a sistemului său de monitorizare şi evaluare, 

precum şi a abordării privind egalitatea de 

gen. Experţii mobilizaţi au avut primele lor 

misiuni în Republica Moldova şi şi-au început 

cu succes activitatea, stabilind fundamentul 

pentru ajustările ulterioare, ce vor fi elaborate 

în strînsă colaborare cu MDRC şi ADR.  

 

Săptămînile care au rămas în anul 2012 se vor 

caracteriza prin implementarea tuturor 

licitaţiilor publice iniţiate, privind fondurile 

suplimentare, cît şi prin finalizarea setului de 

proiecte menţionate mai sus, pentru viitoarele 

investiţii în infrastructură. 

 

În acelaşi timp, MSPL va colabora cu partenerii 

săi asupra planificării anuale şi stabilirii 

intervenţiilor şi activităţilor proiectului pentru 

anul viitor. Realizarea cu succes a acestor 

sarcini în strînsă cooperare şi coordonare cu 

MDRC şi ADR-urile va crea o bază solidă 
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pentru progrese semnificative în atingerea 

obiectivelor proiectului în domeniul 

dezvoltării regionale şi locale, îmbunătăţirea 

serviciilor publice în Republica Moldova în 

2013, precum şi în următorii ani. 

 

 

 

 

 

 



 Raport de progres nr. 6 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

7  

ABREVIERI ŞI ACRONIME 
AAC Aprovizionare cu apă şi canalizare 

AAP Academia de Administrare Publică 

ACM        Autoritatea Comună de Management 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

AEE Agenţia pentru Eficienţă Energetică  

APL Administraţia publică locală  

APP Apel de Propuneri de Proiecte 

AT        Asistenţă tehnică 

BMN                         Bazinul Mării Negre 

BMZ Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare  

CALM Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CE                     Comisia Europeană 

CCM                      Comitet Comun de Monitorizare 

CIM Cooperare intercomunitară   

CNCRD Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CTF Cooperare transfrontalieră 

CTN Cooperare transnaţională 

DR  Dezvoltare regională  

DUP Document Unic de Program 

EE/RER    Eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie 

ESE Europa de Sud Est 

EUREM    Training pentru Manageri Energetici Europeni 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GL  Grup de lucru 

GM Guvernul Republicii Moldova 

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

IDCR Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii Regionale 

IEVP        Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

IEV Instrumentul European de Vecinătate 

ÎM                              Întreprindere municipală 

LGSP Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova 

M&E Monitorizare şi evaluare 

MAER                Ministerul Afacerilor Externe al României 



 Raport de progres nr. 6 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

8  

MBR Monitorizare bazată pe rezultate  

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

MDS Managementul deşeurilor solide 

ME Ministerul Economiei  

MF Ministerul Finanţelor 

MÎ  Memorandum de Înţelegere 

MM Ministerul Mediului  

MPP Managementul Proprietăţii Publice  

MSPL  Modernizarea Serviciilor Publice Locale  

MS Ministerul Sănătăţii 

NALAS Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale 

NC       Notă Conceptuală  

OA       Oficiu Antenă 

OA Comitetul pentru Relaţii Economice Est-Europene 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

PCDLI Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

POC             Programul Operaţional Comun  

POR Plan Operaţional Regional 

PP  Propunere de Proiect 

RPP Planificare şi Programare Regională 

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 

Sida  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

SLE              Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, Universitatea 

Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

STC       Secretariat Tehnic Comun 

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

UE  Uniunea Europeană 

USAID                 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
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INTRODUCERE 

Dezvoltarea regională reprezintă un principiu - 

cheie de guvernare pentru Guvernul Republicii 

Moldova, consacrat în SNDR şi Strategia 

Naţională de Descentralizare. De asemenea, o 

prevedere proeminentă în acest sens va fi 

inclusă cel mai probabil în viitorul Acord de 

Asociere cu UE, aşa cum a fost în toate 

acordurile semnate anterior. 

 

Din 2010, GIZ susţine diverse administraţii 

publice locale în extinderea şi modernizarea 

furnizării de servicii de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, managementul deşeurilor solide şi 

eficienţa energetică a clădirilor publice.  

Aceste domenii tematice sunt cruciale pentru 

dezvoltarea socio-economică a regiunilor 

Republicii Moldova şi reprezintă o mare 

majoritate a propunerilor de proiecte depuse 

de către administraţiile publice locale către 

FNDR, atît în 2010, cît şi 2012.  

 

Ministerul Mediului (MM) şi Ministerul 

Economiei (ME) au convenit cu MDRC asupra 

implementării strategiei pentru sectorul lor 

respectiv prin armonizarea acestora cu 

priorităţile locale şi realităţile cu ajutorul 

Planurilor Operaţionale Regionale armonizate. 

Ambele ministere sunt responsabile pentru 

domenii de politică, care beneficiază în mod 

substanţial de Programe de Sprijin de Politică 

Sectorială a UE, dar se confruntă cu provocări 

profunde în aplicarea fondurilor disponibile în 

activităţile orientate pe rezultate şi investiţiile 

în regiuni. Cancelaria de Stat şi CALM 

(Congresul Autorităţilor Locale din Moldova) 

vor fi incluse în măsură tot mai mare în 

discuţiile despre consolidarea auto-

administrării locale pentru a asigura 

reprezentarea intereselor şi poziţiilor APL în 

acest context.  

 

Această abordare de aliniere a fondurilor 

sectoriale şi obiectivelor de politică cu 

planurile locale nu a fost aplicată anterior în 

Republica Moldova, şi niciun alt partener de 

dezvoltare nu acordă asistenţă în acest 

domeniu specific. Există numeroase iniţiative 

în domeniul dezvoltării regionale, 

descentralizării, precum şi în domeniile 

tematice specifice, susţinute de o serie de 

parteneri de dezvoltare bi- şi multilaterală, 

care oferă o multitudine de opţiuni de 

sinergie.  

 

În acest sens, MSPL are obiectivul de a 

îmbunătăţi livrarea de servicii publice locale 

prin planificare şi programare la nivel local şi 

îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor publice 

locale, dezvoltarea capacităţii administraţiei 

publice locale şi furnizorilor de servicii publice 

locale. 

 

Beneficiarii-ţintă ai proiectelor sunt 

comunităţile selectate din diferite raioane din 

regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud ale 

Republicii Moldova, ADR-urile şi CRD-urile.  

Asistenţa tehnică oferită de GIZ este furnizată 

prin intermediul instituţiilor de dezvoltare 

regională, pentru a oferi dezvoltarea 

capacităţii în mod direct organizaţiilor publice 

responsabile, mai degrabă decît prin misiuni 

de consultanţă separate. Toate investiţiile 

actuale şi viitoare pentru infrastructura locală 

sunt selectate, împreună cu partenerii 

principali ai Proiectului şi implementate de 

către ADR-uri. Acest lucru sporeşte 

capacităţile ADR-urilor şi a CRD-urilor în 

elaborarea, evaluarea şi monitorizarea 

Planurilor Operaţionale Regionale coerente 

bazate pe fişe de proiect de investiţii realiste.  
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MSPL a fost investit de către BMZ în 2009 în 

baza rezultatelor negocierilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Germania în acelaşi an. 

Faza actuală a proiectului (01/2010 - 12/2014) 

este finanţată de BMZ la scara de 3 milioane 

Euro, Guvernul român cu 0,7 milioane euro şi 

guvernul suedez, cu 30 milioane SDK. 

 

Forma de asistenţă pentru proiect constă în 

furnizarea de experţi naţionali şi internaţionali 

pe termen scurt şi pe termen lung, asistenţă 

tehnică specifică,  programe de formare 

profesională continuă, precum şi contribuţii 

financiare pentru măsuri pilot de îmbunătăţire 

a dezvoltării infrastructurii rurale.  

 

În acest context, progresul poate fi măsurat în 

conformitate cu următoarele criterii:  

� Creşterea coerenţei în planificare şi 

bugetare (APL, ADR, CRD, ministerele 

sectoriale) 

� Cooperare intercomunitară 

îmbunătăţită  

� Creşterea eficienţei şi eficacităţii în 

implementarea proiectului  

� Dezvoltarea capacităţilor de control al 

calităţii şi de M&E a serviciilor publice 

de către APL  

� Îmbunătăţirea gestionării serviciilor 

publice locale de către prestatorii de 

servicii  

� Creşterea nivelului de satisfacţie a 

clienţilor
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„Acest eveniment a 
subliniat faptul că 
provocările şi 
disparităţile pot fi 
reduse prin 
cooperare. Prin 
disparităţi înţelegem 
şomajul, scăderea 
numărului populaţiei 
şi lipsa investiţiilor".  
 

(Maxim Gribencea, 

Consultant, Direcţia 

Relaţii cu Instituţiile 

de Dezvoltare 

Regională, MDRC) 

„Faptul că am urmărit 
întregul proces de 
aprovizionare cu apă m-a 
ajutat să analizez mai bine 
cum să demonstrez 
semnificaţia socială a 
proiectelor de dezvoltare 
regională prin utilizarea 
imaginilor".  
 

(Ecaterina Staci 

Grigorean, Ofițer de Presă, 

MDRC) 

  PARTENERIATE 
 

În perioada de raportare, proiectul a consolidat 

sau extins parteneriatele cu instituţiile 

guvernamentale naţionale, 

 

 

partenerii de dezvoltare în Republica Moldova.       

        

Parteneriatele cu instituţiile guvernamentale naţionale     

 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi ADR 
 

Dezvoltarea capacităţilor MDRC, a CRD şi ADR este 

o prioritate pentru proiectul MSPL şi are loc prin 

organizarea vizitelor de studiu şi a instruirilor 

pentru personalul-cheie. 

 

Două persoane din cadrul 

MDRC au participat la Ce-a 

de-a treia Conferinţă 

Internaţională pentru 

Depăşirea Disparităţilor 

Regionale, între 7 şi 9 

iunie 2012, care a avut loc 

la Cetinje, Muntenegru. 

 

Evenimentul s-a axat pe 

modalitatea de reducere a 

impactului crizei 

economice asupra 

provocărilor regionale în 

Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada 14 - 15 august, ofiţerul de presă al 

MDRC, alături de specialiştii responsabili de 

comunicare din cadrul ADR-urilor, au participat la 

un curs în domeniul fotojurnalismului social, 

organizat de proiectul GIZ. 

 
Prin oferirea acestei posibilităţi de instruire, 
proiectul GIZ şi-a propus să contribuie la o mai 
bună promovare a proiectelor de dezvoltare 

regională, care implică participarea cetăţenească şi 
îmbunătăţirea 
infrastructurii 

comunale. 
Participanţii au 

obţinut 
cunoştinţele de 
bază despre 
camerele foto 
digitale, despre 
modalitatea de 
scriere a 
legendelor. În 
acelaşi timp, 
instruirea a inclus o 

vizită la Orhei, în cadrul căreia a fost demonstrat 
ciclul de alimentare cu apă: de la sursa de apă la 
staţia de epurare. 
 
S-a decis să fie organizată o instruire în domeniul 
comunicării pentru personalul MDRC şi ADR-urilor 
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în perioada 2-3 noiembrie 2012. Acest exerciţiu va 
fi axat pe fluxurile interne de informaţii şi 
modalitatea de coordonare eficientă a acestora, 
oferind un mesaj unic pentru grupurile-ţintă 
externe şi crizele de comunicare şi modalitatea de 
a face faţă acestora. 
 
În perioada de raportare, GIZ a comunicat 
îndeaproape cu MDRC privind utilizarea eficientă a 
fondurilor adiţionale de 3,6 milioane de euro, 
acordate de BMZ pentru a contribui suplimentar la 
îmbunătăţirea infrastructurii în cadrul celor 5 
proiecte pilot GIZ, implementate de ADR-uri. 
 
Totodată, proiectul GIZ va sprijini capacitatea de 
comunicare a MDRC şi ADR-urilor prin dezvoltarea 
unui sistem de videoconferinţe. În septembrie 
2012 a început elaborarea termenilor de referinţă 
pentru achiziţionarea sistemului.  
 
În acelaşi timp, proiectul GIZ va sprijini aderarea 
ADR-urilor la iniţiativa naţională de inter-conectare 
a instituţiilor publice prin Sistemului Informatic de 
Gestiune a Documentelor şi Înregistrărilor 
Autoritarilor Publice Centrale SIGEDIA. 
 
În prezent, SIGEDIA este testată cu succes pentru 5 
ministere - pilot şi Cancelaria de Stat. Proiectul 
este gestionat de către Centrul de Guvernare 
Electronică. Lansarea şi implementarea efectivă pe 
scară largă este programată pentru începutul 
trimestrului 2 al anului 2013. 
 
În luna august 2012, prim-ministrul Republicii 
Moldova Vlad Filat a decis să includă alte 3 
ministere în proiectele pilot, inclusiv MDRC. La 6 
august 2012, MDRC a adresat o scrisoare 
proiectului GIZ din Moldova, solicitînd sprijin 
financiar pentru a include cele trei ADR-uri în 
proiectul-pilot pentru SIGEDIA. 
 
În septembrie 2012, produsul SIGEDIA a fost 
prezentat ADR-urilor, care au elaborat un 
document de analiză pentru a configura fluxurile 
de informaţii.  
 
Sistemul informaţional este destinat să cuprindă, 
pe lîngă schimbul de fişiere şi redirecţionarea 
documenteleor, sarcini de gestionare, o bază de 
date unică a proiectelor şi sincronizarea automată 
cu proiecte.md. 

În perioada de raportare s-au făcut eforturi în 
comun de către MDRC şi proiectul GIZ pentru a 
obţine hosting pe M Cloud pentru proiecte.md. 
 

MSPL a oferit asistenţă ADR-urilor privind 

elaborarea Planurilor Operaţionale Regionale 

2013-2015 şi revizuirea strategiilor de dezvoltare 

regională pentru 2010-2016. MSPL GIZ a facilitat 

organizarea sesiunii ordinare a Consiliului  

Regional pentru Dezvoltare Nord din 28 

septembrie. Sesiunile CRD Sud şi Centru sunt 

planificate pentru 3 şi respectiv 10 octombrie. 

Ordinea de zi a sesiunilor include discuţiile finale 

asupra POR şi SDR.  

 
- Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

(ME) 

 

Începînd cu anul 2006, ME a fost responsabil de 

chestiunile ce ţin de eficienţa energetică şi energia 

regenerabilă. Toate activităţile legate de 

proiectele-pilot privind eficienţa energetică au fost 

coordonate cu Direcţia Generală pentru Securitate 

şi Eficienţă Energetică a ME. Trainingul pentru 

Managerii Energetici Superiori (EUREM) reprezintă 

un punct-cheie de cooperare între ME, Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică, MDRC şi Comitetul 

pentru Relaţii Economice Est-Europene. Personalul 

MSPL a participat la diferite evenimente legate de 

EE / RER şi la toate reuniunile respective de 

coordonare ale donatorilor, inclusiv privind 

cheltuielile pe termen mediu în domeniul 

energetic. 

 

În perioada de raportare au avut loc colectarea şi 

prelucrarea datelor privind energia, proces 

coordonat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică 

(subordonată ME).  Activitatea a fost realizată cu 

sprijinul MSPL,  în parteneriat cu ADR-urile.  

 

MSPL organizează întîlniri periodice cu AEE pentru 

a coordona acţiunile proiectelor-pilot în domeniul 

EE şi va derula în trimestrul următor o campanie 

de informare cu privire la iluminarea stradală, în 

parteneriat cu AEE.  
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Persoana de contact a proiectului pentru EE 

participă la reuniunile Fondului pentru EE, un 

reprezentant al GIZ fiind membru al Consiliului 

acestui Fond.  

 

- Ministerul Mediului (MM) 

 

Pe lîngă alte responsabilităţi ale sale, MM este 

responsabil şi pentru gestionarea eficientă a 

resurselor de apă şi managementul deşeurilor 

solide. Managementul apelor şi deşeurilor este 

partenerul-cheie pentru trei proiecte-pilot ale 

MSPL.  În ianuarie 2012, proiectul a devenit 

membru al Grupurilor de Lucru pentru 

managementul deşeurilor solide (MDS) şi apă şi 

canalizare (AAC), conduse de MM. 

 

În perioada de raportare, reprezentantul GIZ a 

participat la reuniunile Grupului Operaţional 

pentru elaborarea Ghidului pentru dezvoltarea 

Planului General pentru Canalizare şi Alimentare 

cu Apă.  

 
- Cancelaria de Stat 

 

Cancelaria de Stat coordonează şi asigură 

procesele de planificare strategică în cadrul 

administraţiei publice centrale şi a stabilit 

metodele şi cadru organizatoric pentru luarea 

deciziilor publice. Această structură coordonează şi 

monitorizează performanţa autorităţilor publice 

centrale, inclusiv activităţile legate de reformarea 

lor, în vederea realizării obiectivului strategic de 

integrare europeană al ţării. De asemenea, 

Cancelaria de Stat gestionează procesul de 

programare, monitorizare, administrare şi 

evaluare a asistenţei externe oferite Republicii 

Moldova. 

 

Toate activităţile MSPL au fost prezentate 

reprezentanţilor Cancelariei de Stat în timpul 

sesiunilor de coordonare ale CRD-urilor.  

 

Cancelaria de Stat a preluat rolul de conducere în 

organizarea Primei Conferinţe Naţionale în 

Domeniul Cooperării Intercomunitare, desfăşurate 

la 5-6 iunie 2012. Evenimentul a fost organizat în 

strînsă cooperare cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, cu sprijinul 

organizaţiilor internaţionale. Scopul evenimentului 

a fost de a extinde colaborarea cu autorităţile 

pentru CIC şi de a dezvolta un consens între 

autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu 

asociaţii şi alte părţi interesate. 

 

Sprijinul financiar a fost asigurat de către Proiectul 

MSPL în Republica Moldova, implementat de 

Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

(GIZ),  Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale 

din Moldova al Agenţiei Statelor Unite pentru 

Dezvoltare Internaţională (USAID), Programul 

Comun de Dezvoltare Locală Integrată, PNUD 

Moldova. 

 

La eveniment au participat peste 100 de 

participanţi. Prima zi a evenimentului s-a 

concentrat pe prezentările făcute de Guvern, 

organele centrale, Congresul Autorităţilor Locale 

din Moldova, în timp ce a doua zi a cuprins două 

ateliere de lucru cu privire la AAC şi MDS, începînd 

cu iniţiativele de proiecte GIZ de investiţii în 

calitate de studii de caz. 

 

În perioada post-conferinţă, proiectul GIZ a 

cooperat cu Cancelaria de Stat pentru finalizarea 

Rezoluţiei Conferinţei şi măsurarea impactului 

evenimentului. 

 

 



 Raport de progres nr. 6 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

14  

 

Parteneriat cu agenţiile naţionale 

 
- Agenţia Naţională pentru Resursele de Apă 

"Apele Moldovei"   
 

"Apele Moldovei" (Agenţia) este agenţia 

specializată a guvernului central responsabilă de 

gestionarea apei în Republica Moldova. 

Reprezentanţii Agenţiei au participat la diverse 

întîlniri şi evenimente legate de proiecte în 

domeniul AAC. Parteneriatul cu această instituţie 

contribuie la identificarea soluţiilor tehnice şi 

manageriale adecvate referitoare la "Strategia 

Naţională pentru Apă şi Canalizare în Republica 

Moldova".  

 

Reprezentanţii agenţiei au fost invitaţi să participe 

la toate mesele rotunde naţionale în contextul 

abordărilor de planificare sectorială integrată. GIZ 

şi Agenţia au cooperat în cadrul Grupului 

Operaţional pentru elaborarea Ghidului pentru 

dezvoltarea Planului General pentru Canalizare şi 

Alimentare cu Apă.  

 

− Agenţia de Achiziţii Publice   

 

Agenţia de Achiziţii Publice este o autoritate 

specializată din cadrul Ministerului Finanţelor, care 

asigură implementarea politicii de stat pentru 

achiziţiile publice. Respectiv, toate procesele de 

achiziţii publice pentru proiectele-pilot finanţate 

de către GIZ sunt efectuate în conformitate cu 

reglementările privind achiziţiile publice. Toate 

cursurile de formare conexe sunt pregătite în 

strînsă coordonare cu agenţia.  

 

Persoana de contact a GIZ în domeniul achiziţiilor 

publice a fost inclus în calitate de Membru al 

Comitetului director al Proiectului de Twinning 

pentru Agenţia Achiziţii Publice şi este angajată 

într-un schimb continuu de informaţii. Toate cele 

trei ADR-uri au fost incluse în testarea sistemului 

on-line de achiziţii publice. La 1 octombrie 2012 

sistemul va fi lansat oficial. 

 

În perioada de raportare, MSPL în parteneriat cu 

Agenţia de Achiziţii Publice a elaborat un ghid 

pentru antreprenori privind achiziţiile publice.  

Publicaţia a ajuns la faza de editare. 

 

− Agenţia Proprietăţii Publice 

 

Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ME, 

implementează politica Guvernului cu privire la 

gestionarea proprietăţii publice pentru 

proprietatea statului.   

 

MSPL a participat la reuniunea Consiliului de 

Coordonare privind Descentralizarea Proprietăţii 

Publice. De asemenea, MSPL a avut o şedinţă 

comună cu Agenţia cu scopul de a organiza sesiuni 

de informare pentru APL privind înregistrarea 

proprietăţii publice. 

 

− Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este organul 
administraţiei publice centrale, care pune în 
aplicare politici publice în domeniul cadastrului, 
cartografiei şi geo-informaţiilor.  
 
În perioada de raportare au fost organizate 

reuniuni  pentru a identifica activităţile incluse în 

planul anual al Agenţiei, care sunt relevante 

pentru durabilitatea proiectelor de dezvoltare 

regională. De asemenea, au fost organizate 

reuniuni de coordonare pentru a organiza sesiuni 

de informare pentru APL privind înregistrarea şi 

gestionarea infrastructurii publice. 
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„Tîrgul a subliniat 
realizările în domeniul 
dezvoltării regionale şi a 
fost real util în ceea ce 
priveşte stabilirea unei 
cooperări durabile cu 
parteneri din Europa de 
Sud-Est, prin transferul de 
idei, cunoştinţe şi 
experienţă".  
 

(Tatiana Udrea, Ofiţer 

Informaţii şi Publicitate, 

Oficiul Regional Chişinău 

pentru CBC şi TNC) 

 

Parteneriate cu alte instituţii din Republica Moldova 

 

− Congresul Autorităţilor Locale din 

Republica Moldova (CALM) 

 

CALM reprezintă cea mai mare asociaţie a 

comunităţilor locale din Republica Moldova. Este 

formată din circa 400 reprezentanţi şi este 

membră a Reţelei de Asociaţii ale Autorităţilor 

Locale din Europa de Sud-Est (NALAS). 

 

CALM a fost implicat în elaborarea mesajului 

pentru Prima Conferinţă Naţională în Domeniul 

Cooperării Intercomunitare şi a efectuat mai multe 

prezentări şi a participat la moderarea seminarelor 

cu această ocazie. 

 

În acelaşi timp, CALM este implicat activ în 

facilitarea actualizării SDSE pentru Şoldăneşti, 

Floreşti şi Rezina, la capitolul privind MDS şi 

procesul de identificare a celei mai bune soluţii 

juridice şi instituţionale pentru CIC. 

  

− Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova  

 

Camera de Comerţ şi Industrie este o organizaţie 

non-guvernamentală, al cărei obiectiv este de a 

crea climatul de afaceri pozitiv în Republica 

Moldova. Camera organizează cursul EUREM cu 

sprijinul Proiectului şi a Comitetului pentru Relaţii 

Economice Est-Europene. Camera a organizat 

prezentarea oficială a certificatelor pentru toţi 

participanţii cursului EUREM implementate în 

2011. 

 

− Academia de Administrare Publică (AAP) 

 

Colaborarea cu Academia de Administrare Publică 

a început anul trecut.  

 

La 30 mai 2012 a fost elaborat şi semnat un 

memorandum de înţelegere între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), 

Academia de 

Administrare Publică pe 

lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova (AAP) 

şi Agenţia de Cooperare 

Internaţională a 

Germaniei (GIZ).  

 

Memorandumul de 

înţelegere are drept scop 

consolidarea cooperării 

dintre părţi în procesul de 

implementare a politicii 

de dezvoltare regională 

prin dezvoltarea capacităţii APL I, II, ADR-urilor şi 

CRD-urilor. 

 

În perioada de raportare a fost revizuit şi ajustat 

curriculum-ul pentru cursul "Managementul 

ciclului de proiect" şi "Planificarea Strategică". Au 

fost elaborate documente curriculare, inclusiv 

ghidul pentru facilitatori, materiale pentru 

participanţi. Aceste cursuri vor fi organizate 

începînd cu 2013. Testarea este prevăzută pentru 

luna noiembrie 2012. 

 

− Biroul Regional Chişinău al Secretariatului 

Tehnic Comun al Programelor de Cooperare 

Transfrontalieră (CTF) / cooperare trans-

naţională (CTN)  

 

Pentru a asigura o implementare armonioasă a 

programelor CTF (POC Ro-Ua-Md, POC BSB, CTN 

ESE) pe teritoriul Republicii Moldova, un punct de 

contact pentru ţară (Reprezentanţă) a fost înfiinţat 

în 2007, fiind susţinut financiar din mai multe linii 
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bugetare (Delegaţia UE în Republica Moldova, AT 

acordată de POC Ro-Ua-Md). Actualul contract 

operaţional a expirat la 31 martie 2012, extinderea 

fiind preconizată pentru septembrie 2012 din 

cauza procedurilor interne ale autorităţii 

contractante. Din acest motiv, Cancelaria de Stat a 

solicitat colaborarea GIZ cu MDRC, a decis să ajute 

Reprezentanţa din Chişinău prin angajarea a doi 

experţi superiori pentru implementarea 

activităţilor care ar trebui să fie întreprinse în 

perioada aprilie-septembrie 2012.  Acest lucru ar 

trebui să asigure o desfăşurare lină şi eficientă a 

programului de cooperare transfrontalieră pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 

Pentru a contribui la dezvoltarea capacităţii 

Oficiului Antenă (OA) Chişinău, proiectul GIZ a 

susţinut participarea ofiţerului de informaţii şi 

publicitate la primul tîrg al Regiunilor din Europa 

de Sud-Est 2012. Evenimentul a avut loc în 

Radovis, Macedonia, în perioada 7-9 iunie 2012. 

 

Forumul s-a axat pe politici regionale şi cooperare 

transfrontalieră în regiunile ESE. Evenimentul a 

fost găzduit de Ministerul Autonomiei Locale al 

Republicii Macedonia. OA din Chişinău a susţinut o 

prezentare intitulată „Implementarea programului 

comun între cele trei ţări vecine: lecţii învăţate şi 

impactul asupra dezvoltării regiunilor 

participante". 

 

 
 

Conferinţa anuală a BSB a avut loc pe 18-19 

septembrie 2012, cu sprijin financiar din partea 

MSPL.  Evenimentul a fost organizat în numele 

Cancelariei de Stat şi a reunit reprezentanţi ai 

ţărilor eligibile pentru programul BSB. 

 

În iulie 2012 a fost înfiinţat Grupul Naţional pentru 

CBC pentru următoarea perioadă de programare 

2014-2020. GIZ are un reprezentant în cadrul 

acestui grup şi oferă un suport conceptual la 

realizarea cu succes a sarcinilor. 

  

  Parteneriat cu partenerii de dezvoltare în Republica Moldova 

 

− PNUD/Proiectul Comun de Dezvoltare Locală 

Integrată (PCDLI) 

 

PCDLI oferă asistenţă Guvernului Republicii 

Moldova în procesul de descentralizare şi 

consolidează autonomia locală. GIZ invită PNUD la 

toate evenimentele relevante organizate de către 

partenerii săi pentru a face schimb de cunoştinţe şi 

bune practici. În perioada de raportare proiectul 

GIZ a cooperat cu PCDLI şi a organizat cu succes 

Prima Conferinţă Naţională în Domeniul Cooperării 

Intercomunitare. 

 

− USAID/ Programul de Susţinere a 

Autorităţilor Locale 

 

GIZ şi USAID / LGSP au cooperat cu succes în 

organizarea Primei Conferinţe Naţionale în 

Domeniul Cooperării Intercomunitare. GIZ şi LGSP 

îşi coordonează cu succes proiectele prin 

organizarea de reuniuni periodice şi invitîndu-se 

reciproc pentru a participa la evenimente-cheie.  
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„Am conştientizat că 
cooperarea 
intercomunitară este 
un imperativ de timp şi 
unica modalitate de a 
realiza regionalizarea 
serviciilor publice 
locale. Sarcina noastră 
dificilă este de a 
atrage investiţii în 
acest domeniu". 
 
(Avram Micinschi, 
Preşedintele Raionului 
Cahul) 

− Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare 

 

Cooperarea elveţiană în Republica Moldova, aşa 

cum a fost subliniat în Strategia de cooperare 

2010, îşi propune să "sprijine Republica Moldova în 

obiectivul său de a garanta tuturor cetăţenilor 

acces egal la infrastructură şi servicii de calitate în 

domeniul sănătăţii şi aprovizionării cu apă". În 

calitatea sa de donator principal în AAC, SDC a 

pregătit şi a co-prezidat diferite şedinţe de  

coordonare din sector şi întîlniri cu alţi donatori în 

perioada de raportare, la care a participat şi MSPL. 

 

MSPL colaborează cu Proiectul Apa San asupra 

diferitelor activităţi în sectorul AAC, în special în 

planificarea la nivel de raion (Proiectul Apa San 

sprijină dezvoltarea unui Plan General în domeniul 

AAC pentru raionul Ialoveni).  Atît MSPL, cît şi 

ApaSan, sunt membri ai grupului de lucru naţional 

AAC, condus de MM. 

 

În perioada de raportare, GIZ a colaborat cu 

Proiectul Apa San în procesul de actualizare a 

Strategiei Naţionale privind AAC, oferind 

comentarii relevante MM. 

 

− Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională 

 

Suedia este principalul donator pentru Republica 

Moldova în domeniul energetic, care constituie un 

sector-cheie al "Strategiei de ţară Sida pentru 

Republica Moldova" pentru perioada 2011 - 2014. 

MSPL a stabilit relaţii de lucru cu Sida în Republica 

Moldova chiar de la lansare, participînd la şedinţe 

periodice ale Consiliului de coordonare a 

donatorilor în sectorul energetic şi la diverse 

evenimente de dezvoltare regională, 

descentralizare şi buna guvernare. La începutul 

lunii decembrie 2011, GIZ şi Sida au semnat 

acordul de finanţare pentru extinderea primei faze 

a proiectului, cu 30.000 SDK.  

 

 

− Cooperare trilaterală: Moldova - 

România - Germania  

 

Republica Moldova este unul dintre partenerii 

principali ai României, în eforturile sale de 

dezvoltare bilaterală. În 2010, Ministerul Afacerilor 

Externe din România a oferit 500.000 de Euro 

pentru MSPL, ca parte a asistenţei pentru 

dezvoltare internaţională oferită  Republicii 

Moldova, pentru implementarea unui proiect-pilot 

privind îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare în satul Roşu, raionul Cahul.  

 

În august 2011, Ministerul a continuat colaborarea 

cu MSPL alocînd o sumă adiţională de 200.000 de 

euro, care urmează să fie folosite pentru 

îmbunătăţirea sanitaţiei în satul Roşu 

complementar activităţilor de alimentare cu apă în 

curs de desfăşurare. 

 

În perioada 5-9 

septembrie 2012, 

grupul de lucru 

implicat în 

identificarea soluţiei 

celei mai potrivite din 

punct de vedere 

juridic şi instituţional 

pentru Roşu-Manta-

Crihana Veche şi Cahul 

a participat la o vizită 

de studiu în România, 

judeţele Satu Mare şi 

Maramureş. Manta şi Crihana Veche şi-au 

construit infrastructura de alimentare cu apă cu 

contribuţia de la FNDR. Deci, ideea este de a 

interconecta satele cu conducta de apă de la Cahul 

şi de a asigura capacitatea Apă Canal Cahul de a 

furniza servicii AAC pentru cele 4 comunităţi. 

 

Vizita de studiu în România a fost organizată în 

parteneriat cu ApaServ SM - operatorul regional 

AAC pentru judeţul Satu Mare. Participanţii au 

avut discuţii cu managementul operatorilor, 

Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară - 
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organismul care monitorizează contractul de 

delegare a serviciilor, în numele APL, care deţine 

serviciul. 

 

Evenimentul a făcut posibilă sublinierea lecţiilor 

învăţate de partea română. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În perioada de raportare, infrastructura de 

alimentare cu apă a fost finalizată, inaugurarea 

oficială a conductei de apă fiind planificată pentru 

8 noiembrie - hramul satului Roşu.  

 

În ceea ce priveşte proiectul de canalizare, 

lucrările au fost amînate din cauza necesităţii de a 

efectua o analiză suplimentară.  Deoarece lucrările 

vor intra în sezonul de iarnă, faza de achiziţii fiind 

programată pentru septembrie-octombrie 2012, a 

fost solicitată extinderea proiectului pentru o 

perioadă de 6 luni.  
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I. MODERNIZAREA SERVICIILOR 
PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 
Capitolul 1. Planificare şi programare regională

Toate activităţile în cadrul Domeniului de 
intervenţie Planificare şi Programare 
Regională a proiectului MSPL au fost 
planificate şi implementate în perioada de 
raportare în conformitate cu Planul de 
activitate al GIZ pentru 2012, corelat cu 
planurile de activitate ale MDRC şi ADR Nord, 
Centru şi Sud, respectiv, pentru a obţine 
următoarele rezultate majore:  
 

� Planurile Operaţionale Regionale ale 
Regiunii Nord, Centru şi Sud au fost 
elaborate şi sunt gata pentru a fi 
aprobate de către Consiliile Regionale 
pentru Dezvoltare respective în 
septembrie-octombrie 2012. 

� Perioada de iniţiere pentru asistenţa 
tehnică pentru elaborarea proiectului 
regional de investiţii pentru facilităţile 
de infrastructură socială urmează să 
fie finalizată. 

� Capacităţile organizatorice ale ADR-
urilor Nord, Centru şi Sud pentru a 
promova o mai bună colaborare între 
diferitele părţi interesate în vederea 
dezvoltării socio-economice a 
regiunilor sunt îmbunătăţite. 

� Consiliile Regionale pentru Dezvoltare 
Nord, Centru şi Sud sunt capabile să 
evalueze şi să monitorizeze Planurile 
Operaţionale Regionale aprobate. 

 

1.1. Actualizarea Strategiilor de Dezvoltare Regională şi a Planurilor 
Operaţionale Regionale 

În rezultatul Celui de-al 2-lea Apel de 
propuneri de proiecte, lansat la 27 martie 
2012, au fost depuse 210 Note conceptuale la 
ADR-uri, dintre care 153 au fost aprobate de 
către CRD-uri. Prin urmare, 153 solicitanţi 
(reprezentanţi ai APL de nivelul 1 şi 2) au fost 
invitaţi pe 21 mai 2012 să treacă la etapa a 
doua - pentru a pregăti şi prezenta ADR-urilor 
Formularele complete de aplicare, inclusiv 
documentele suplimentare necesare. 
Termenul limită pentru această sarcină a fost 
stabilit pentru 19 iulie 2012.  
 
Formularele complete de aplicare, la rîndul 
lor, au fost evaluate, cele mai bune propuneri 
de proiecte, după aprobarea de către CRD-uri, 
fiind incluse în Planurile Operaţionale 
Regionale 2013-2015. 

Ulterior, propunerile de proiecte incluse în 
POR Nord, Centru şi Sud au fost evaluate în 
continuare de către o Comisie inter-
ministerială, care a prezentat Consiliului 
Naţional de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale propunerea de Document Unic de 
Program (DUP) 2013-2015 şi propunerea de 
Hotărîre de Guvern privind aprobarea 
Documentului Unic de Program. Acest 
document cuprinde toate propunerile de 
proiecte aprobate pentru implementare şi 
finanţate din (şi nu numai din) FNDR. Pentru a 
obţine aceste rezultate, GIZ, prin intermediul 
Proiectului MSPL, a oferit sprijin financiar şi 
logistic, precum şi implicare directă a 
experţilor şi consultanţilor regionali GIZ în 
efectuarea următoarelor activităţi: 
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� La data de 6 iunie 2012, ADR Nord a 
organizat atelierul de informare şi 
consultanţă pentru autorii notelor 
conceptuale selectate (36 
reprezentanţi ai APL din Regiunea 
Nord). Cele mai importante subiecte 
discutate sunt: 

- Rezultatele primei faze - evaluarea şi 
selectarea Notelor Conceptuale. 
- Instruire cu privire la modalitatea de 
pregătire a Formularului complet de 
aplicare. 
- Grilele de evaluare tehnică şi financiară. 
- Recomandări şi sfaturi cu privire la 
propuneri de proiect cu privire la AAC şi 
MDS. 
� La data de 18 iulie 2012, consultantul 

GIZ a organizat o sesiune de instruire 
pentru membrii Comisiilor de evaluare 
Nord, Centru şi Sud, în care 
participanţii au fost instruiţi despre 
modalitatea de aplicare corectă a 
Grilelor de evaluare tehnică şi 
financiară 

� Pentru a ajuta ADR-urile să efectueze 
la timp evaluarea tehnică a 
propunerilor de proiecte depuse, GIZ 
a angajat temporar un grup de 
experţi: 

- Măsura 1.1 Reabilitarea şi construcţia 
sistemelor de alimentare cu apă şi a 

reţelelor de canalizare şi instalaţiilor de 
epurare a apelor reziduale- 2 experţi. 
- Măsura 1.2 Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri existente şi a 
punctelor de conexiune internaţională - 3 
experţi, şi 
- Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemelor 
integrate de management al deşeurilor 
solide, inclusiv colectarea separată a 
deşeurilor, reciclarea şi construcţia 
depozitelor moderne pentru deşeuri non-
reciclabile - 3 experţi. 
� În baza rapoartelor prezentate de 

către experţii tehnici, membrii 
Comisiilor de evaluare au finalizat 
evaluarea propunerilor de proiecte 
depuse: ADR Nord la 10 august, 2012, 
ADR Sud la 15 august şi ADR Centru pe 
16 august 2012. 

� În septembrie 2012, Consiliul Naţional 
de Coordonare a Dezvoltării Regionale 
(CNCRD) a evaluat toate propunerile 
de proiecte aprobate de CRD-uri şi a 
selectat 44 de propuneri de proiecte 
în urma celui de-al doilea Apel pentru 
propuneri de proiecte şi 12 proiecte 
din Documentul Unic de Program 
2010-2012.  

   
Rezultatele tuturor acestor activităţi 
sunt prezentate în Tabelul 1.

 
Tabelul 1. Numărul de propuneri de proiecte aprobate de CRD şi CNCRD 

Numărul de 
propuneri de 

proiecte prezentate  

Nr. de PP aprobate 
de CRD-uri 

Nr. de PP aprobate 
de CNCRD Prioritate Măsura 

N  C S N  C S N  C S 

TOTAL: 28 46 27 20 40 21 18 24 14 

 

1.1.1 Colectarea datelor despre eficienţa energetică a clădirilor publice 

Necesitatea unui număr de activităţi cu privire 
la acest aspect a fost condiţionată de mai 
multe motive: 
 

� Cerinţa de integrare a componentei 

Eficienţă Energetică (EE) în Strategiile 

de Dezvoltare Regională prevăzute în 

Matricea Politicii conform Acordului 

de finanţare dintre Comisia Europeană 

şi Guvernul Republicii Moldova. 
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� Pregătirea APL-urilor, în calitate de 

potenţiali solicitanţi, pentru lansarea 

de către Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică (AEE), în 2012, a unei cereri 

de propuneri în domeniul EE, precum 

şi pentru un nou apel de propuneri 

planificat de a fi lansat de către MDRC 

în domeniul eficienţei energetice a 

clădirilor publice în 2013.  

� Pentru a beneficia de oportunitatea 

de a stabili o cooperare eficientă între 

instituţiile de dezvoltare regională 

(MDRC, ADR, CRD) şi Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică, în vederea 

realizării unei sinergii între FNDR şi 

Fondul pentru eficienţă energetică. 

Facilitarea dialogului între toate părţile 
interesate cu privire la eficienţa energetică a 
clădirilor publice - MDRC, ME, ADR şi AEE a 
fost primul pas întreprins de către proiectul 
MSPL. În consecinţă, GIZ a facilitat şi a oferit 
sprijinul necesar pentru organizarea primei 
reuniuni la 31 mai 2012, cu echipa de 
conducere a AEE; un atelier de lucru la AEE la 
4 iunie, şi, în cele din urmă, o reuniune 
multilaterală la 8 iunie, la sfîrşitul căreia s-a 
decis să se iniţieze cît mai curînd posibil un 
exerciţiu important de colectare de date 
privind eficienţa energetică a clădirilor publice 
în toate cele trei regiuni - Nord, Centru şi Sud. 
 
Într-o săptămînă, un grup de experţi de la AEE, 
reprezentanţi ai MDRC şi consultanţii GIZ au 
finalizat un chestionar de 16 pagini.  
 
GIZ a subcontractat 9 facilitatori (3 pentru 
Regiunea Nord, 4 pentru Centru şi 2 pentru 
Sud), pentru a facilita şi ajuta ADR-urile în 
acest exerciţiu. Sarcinile lor majore au fost 
definite ca fiind următoarele: 
 

� Participarea la seminare de informare 
şi instruire pentru reprezentanţii APL-
urilor despre modalitatea de  
completare a chestionarelor (un 
chestionar pentru fiecare clădire 
publică, cu suprafaţa totală de peste 

100 m2). 

� Asistenţa consultanţilor GIZ şi 
specialiştilor AEE în acordarea de 
consultaţii şi răspunsul la diferite 
întrebări de la reprezentanţii APL-
urilor, responsabili pentru 
completarea chestionarelor. 

� Prelucrarea datelor din chestionarele 
colectate. 

 
Pentru a asigura succesul acestui exerciţiu, au 
fost organizate trei ateliere de lucru: 
 

� Primul, organizat la 14 iunie, la care au 
fost prezentate chestionarele în 
detaliu pentru reprezentanţii MDRC, 
ADR-urilor şi consultanţii şi facilitatorii 
GIZ, precum şi un scurt instructaj 
despre modalitatea de completare a 
chestionarului. S-a convenit, de 
asemenea, asupra modalităţii de a 
informa şi instrui reprezentanţii APL şi 
de a distribui chestionarele. 

� Cel de-al doilea atelier a fost organizat 
pe 5 iulie pentru reprezentanţii ADR-
urilor, consultanţii şi facilitatorii GIZ, 
cu participarea reprezentanţilor AEE şi 
experţilor GOPA. Consultanţii regionali 
GIZ au prezentat rezultatele sesiunilor 
de informare şi instruire şi numărul de 
chestionare distribuite. S-a decis că 
datele colectate vor fi prelucrate prin 
utilizarea platformei de baze de date 
www.geoportal.md şi, în consecinţă 
facilitatorul GIZ a fost instruit cu 
privire la modul de a utiliza această 
platformă. 

� În cele din urmă, pe 22 august, GIZ a 
organizat al treilea atelier la care 
rezultatele generale ale acestui 
exerciţiu au fost prezentate de către 
consultanţii regionali GIZ şi experţii 
AEE. A fost menţionată calitatea 
discutabilă a datelor incluse în 
chestionare, precum şi atitudinea mai 
multor APL-uri (peste 50%), 
manifestată prin lipsa de răspuns la 
iniţiativa de colectare a datelor despre 
EE. Cu toate acestea, experţii AEE au 
menţionat că acest exerciţiu poate fi 
considerat unul de succes, în primul 
rînd, pentru că într-o perioadă extrem 
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de scurtă (mai puţin de două luni) au 
fost tipărite şi distribuite peste 6500 
de chestionare, peste 3800 de 
chestionare au fost colectate şi 
prelucrate şi AEE dispune acum de 
date de referinţă privind EE în clădirile 
publice, care pot fi utilizate de către 
ADR-uri, MDRC şi chiar APL-uri pentru 
a extrage şi analiza datele necesare. În 

al doilea rînd, acest exerciţiu poate fi 
considerat, de asemenea, de succes, 
pentru că a demonstrat o cooperare 
eficientă şi eficace între MDRC, ADR-
uri, consultanţi, experţi şi consultanţi 
GIZ, ME şi experţi AEE. 
 

Rezultatele principale ale acestui exerciţiu 
sunt prezentate în tabelele următoare: 

 

Tabelul 2. Seminare de informare şi instruire privind colectarea datelor despre EE 
 

Regiunea Data Locul Reprezentanţii APL/raioanele - 
ţintă 

Nr. de 
participanţi 

26.06.2012 Edineţ Edineţ, Briceni, Ocniţa 49 

27.06.2012 
 

Bălţi Bălţi, Glodeni, Făleşti, Rîşcani, 
Sîngerei 

39 
ADR Nord 

28.06.2012 
 

Soroca Soroca, Donduşeni, Drochia, 
Floreşti 

69 

TOTAL Regiunea Nord: 157 

21.06.2012 Ungheni, 
Orhei 

Ungheni, Orhei 42 

25.06.2012 Nisporeni Nisporeni 16 

26.06.2012 Şoldăneşti, 
Rezina 

Şoldăneşti, Rezina 39 

27.06.2012 Ialoveni Ialoveni 6 

28.06.2012 Călăraşi, 
Străşeni 

Călăraşi, Străşeni 43 

29.06.2012 Anenii Noi, 
Criuleni 

Anenii Noi, Criuleni 40 

03.07.2012 Hînceşti, 
Teleneşti, 
Dubăsari 

Hînceşti, Teleneşti, Dubăsari 58 

ADR Centru 

06.07.2012 Ialoveni Ialoveni 13 

TOTAL Regiunea Centru: 257 

21.06.2012 Ştefan Vodă Ştefan Vodă, Căuşeni 57 

25.06.2012 Cimişlia Cimişlia, Basarabeasca, Leova 60 ADR Sud 

26.06.2012 Cahul Cahul, Cantemir, Taraclia 51 

TOTAL Regiunea Sud: 168 

 

Tabelul 3. Repartizarea numărului de chestionare distribuite, colectate şi prelucrate  
 

Raionul 
Nr. de 

APL 

Nr. de 
chestionare 
distribuite 

Nr. de chestionare 
colectate & 
prelucrate 

Regiunea Nord 

Mun. Bălţi 3 148 11 

Briceni 30 240 164 

Donduşeni 23 123 96 
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Drochia 29 243 83 

Edineţ 34 180 144 

Făleşti 34 226 90 

Floreşti 41 230 131 

Glodeni 20 118 39 

Ocniţa 22 142 77 

Rîşcani 29 207 169 

Sîngerei 27 276 133 

Soroca 36 325 179 

TOTAL Regiunea Nord: 328 2458 1316 

Regiunea Centru 

Ungheni 33 179 172 

Orhei 38 250 162 

Nisporeni 23 194 111 

Şoldăneşti 23 165 131 

Rezina 25 187 101 

Călăraşi 28 324 181 

Străşeni 27 267 167 

Anenii Noi 26 188 128 

Criuleni 25 223 100 

Hînceşti 39 385 154 

Teleneşti 31 115 112 

Dubăsari 11 51 37 

Ialoveni 25 157 83 

TOTAL Regiunea Centru: 354 2685 1646 

Regiunea Sud 

Basarabeasca 8 71 39 

Cahul 38 280 151 

Cantemir 28 80 50 

Căuşeni 28 212 154 

Cimişlia 24 235 107 

Leova 26 332 125 

Ştefan Vodă 24 189 112 

Taraclia 16 141 74 

TOTAL Regiunea Sud: 192 1540 812 
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1.2. Elaborarea unui flux de proiecte de fişe investiţionale  

Contractul pentru servicii de consultanţă între 
GIZ şi Consorţiul GOPA (firma de consultanţă) 
a fost semnat la 06 iulie 2012 cu obiectivul 
major de a îmbunătăţi furnizarea de servicii 
publice în zonele rurale. Grupul-ţintă este 
populaţia din comunităţile rurale selectate din 
diferite raioane. Dezvoltarea capacităţilor de 
planificare şi elaborare, implementare a 
proiectelor în comunităţilor selectate va fi 
efectuată în comun cu instituţiile partenere 
locale, regionale şi de stat. Proiectul va sprijini 
administraţiile locale şi regionale, în special în 
ceea ce priveşte planificarea şi implementarea 
proiectelor, inclusiv finanţarea şi gestionarea. 
În baza lecţiilor învăţate pe parcursul 
implementării proiectului, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi 
Cancelaria de Stat vor fi încurajate să 
elaboreze propuneri pentru ajustări 
suplimentare a cadrului instituţional pentru 
descentralizare şi dezvoltare regională. 
Includerea Congresului Autorităţilor Locale din 
Moldova (CALM) în discuţiile cu privire la 
reforme pentru consolidarea autonomiei 
locale va contribui la asigurarea reprezentării 
intereselor comunităţilor în raport cu 
autorităţile centrale. 
 
Consorţiul GOPA şi-a început activitatea în 
august 2012, cu unele activităţi neprevăzute: 
 

� Sprijinul CRD Nord, Centru şi Sud în 
efectuarea expertizei tehnice a 
propunerilor de proiecte depuse ca 
urmare a celui de-al 2-lea Apel pentru  
propuneri de proiecte. 

� Sprijinul specialiştilor MDRC în 
elaborarea Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională (doi experţi 
suplimentari locali au fost angajaţi 
temporar pentru redactarea textului). 

 
În acelaşi timp, toate cercetările de bază 
planificate pentru perioada iniţială s-au 
efectuat la timp şi Raportul iniţial va fi 
prezentat GIZ în octombrie 2012. 
 

Conform Contractului, Consorţiul GOPA va 
sprijini GIZ în furnizarea serviciilor cheie 
specificate în Acordul Sida-GIZ: 
 

� Actualizarea Strategiilor de Dezvoltare 

Regională şi a Planurilor Operaţionale 

Regionale 

� Elaborarea unui flux de proiecte 

pentru atragerea investiţiilor 

� Dezvoltarea capacităţilor instituţiilor şi 

administraţiilor locale şi regionale 

(ADR, CRD, APL) 

În oferta prezentată, consorţiul (Contractorul) 
acceptat a propus şi / sau confirmat 
următoarele elemente ale abordării lor: 
 
În gestionarea părţii sale din proiect, Liderul 
de echipă va asigura respectarea următoarelor 
standarde:  

 

� Procesele de bază vor fi puse în 
aplicare pentru a asigura oferirea de 
contribuţii directe la realizarea 
obiectivului proiectelor. 

� Dat fiind că proiectele funcţionează ca 
reţele de cooperare şi sunt orientate 
spre învăţare, Liderul de Echipă va 
implementa procese de învăţare care 
ajută la obţinerea rezultatelor 
aşteptate ale Proiectului. 

� Va fi pus în aplicare coordonarea 
acţiunilor, pentru a asigura calitatea. 

� Procesele auxiliare adecvate vor 
asigura sprijinul care va facilita şi 
permite alte procese. 

� Procesele de învăţare şi inovare vor fi 
pe deplin integrate în alte activităţi ale 
proiectului cît mai mult posibil. 

Astfel, 
 

� Consultantul a propus ca planificarea 
regională să fie sprijinită prin 
cooperare cu părţile interesate 
relevante, reunite într-un mod 
structurat pentru a oferi îndrumare şi 
răspuns la informaţiile relevante, idei, 
probleme, opţiuni şi scenarii şi 



 

 25 

propuneri, sugerate de către 
Consultanţi. Acest lucru va implica 
structurile specifice pentru scopul 
acestui exerciţiu şi sprijin pentru 
partenerii de cooperare, cum ar fi 
ADR-urile, consultanţii GIZ şi alte 
persoane care vor fi, de asemenea, 
active în acest domeniu. 

� Consultantul a propus o modalitate 
relativ inovatoare prin care să se 
angajeze potenţiali promotori de 
proiecte şi parteneriate în dezvoltarea 
timpurie a proiectelor lor - în special la 
etapele de pre-fezabilitate a 
conceptelor şi proiectare. 

� Ambele activităţi de mai sus vor fi 
articulate prin procese relativ similare, 
care combină angajament şi 
parteneriat, sprijin pentru înţelegere 
şi luare a deciziilor bazate pe dovezi, şi 
în cele din urmă învăţare şi  inovare. 
Există o modalitate de a încorpora 
toate aceste elemente în procese 
individuale. 

 
Echipa consultantului a fost mobilizată de la 3 
iulie 2012, luînd în considerare şi pauza de 
vară. Din prima zi, Echipei i s-a cerut să 
direcţioneze resursele imediate pentru două 
sarcini urgente - Strategia Naţională pentru 
Dezvoltare Regională şi evaluarea proiectelor 
relevante pentru al 2-lea apel pentru 
propuneri de proiecte din cadrul Fondului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională.  
 
În luna august 2012, experţii naţionali GOPA 
pe termen lung au ajutat ADR-urile să ofere 
îndrumare şi consiliere pentru procesul de 
evaluare a proiectelor, în baza orientărilor 
oferite de Liderul de Echipă. În general, acest 
lucru pare să fi fost de un real ajutor pentru 
MDRC şi a permis încorporarea unor bune 
practici în evaluarea proiectului. 
 
De la mijlocul lunii iulie, echipa GOPA a 
mobilizat resurse substanţiale pentru a asista 
MDRC cu conceptualizarea Strategiei 
Naţionale pentru Dezvoltare Regională.  
Această asistenţă a implicat Liderul de Echipă 
şi Adjunctul Liderului de echipă, un expert 

internaţional pe termen scurt şi patru experţi 
naţionali pe termen scurt.  
 
În august 2012, cancelarul german, Angela 
Merkel, a oferit asistenţă de investiţii 
substanţiale pentru dezvoltarea regională. 
Echipei de proiect i s-a cerut să acorde 
asistenţă în identificarea de proiecte care ar 
putea fi finanţate, sub rezerva unui acord cu 
autorităţile moldoveneşti, în cadrul asistenţei 
de 10 milioane euro oferite de Germania. 
Acest lucru a dus la mobilizarea unui grup de 
experţi, atît naţionali, cît şi internaţionali, 
pentru a ajuta partenerii de proiect în 
identificarea de proiecte gata pentru anul 
2013.  
 
Aceste activităţi au fost toate neprevăzute şi 
efectuate la cererea GIZ.  Sprijinul pentru 
dezvoltarea de proiecte la acest stadiu 
incipient serveşte drept un exerciţiu util 
pentru activităţi mai substanţiale de natura 
celora în care Echipa GOPA va fi implicată în 
mai tîrziu. 
 
Potrivit Contractului, echipa Consultantului 
este la momentul raportării în faza incipientă. 
Ținînd cont de vacanţa de vară, data de 
începere a acestei activităţi este considerată a 
fi septembrie 2012, iar data finală - 30 
noiembrie 2012. Pînă în prezent, consultanţii 
au întreprins unele activităţi de planificare 
internă, prezentate fiecărui Consiliu Regionale 
pentru Dezvoltare şi Agenţiilor de Dezvoltare 
Regională, s-au întîlnit cu oficiali de la 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor. În săptămînile următoare, ei 
vor discuta abordarea propusă cu toate părţile 
interesate cheie în rîndul donatorilor, în 
special Sida şi ministerele de resort relevante.  
 
În timp ce planul de lucru este încă în curs de 
elaborare şi este subiect de discuţie, sunt 
relativ clare următoarele elemente în 
planificarea regională: 
 

� 9 planuri regionale / sectoriale (cîte 
unul pentru fiecare sector / regiune) 
vor fi elaborate în conformitate cu 
următoarea secvenţă de activităţi-
cheie: 



 

 

Tabelul 4.  Activităţi cheie   

Activitatea cheie 

Stabilirea grupurilor tehnice regionale de lucru în fiecare sector şi în fiecare regiune (9) 

Dezvoltarea capacităţii ADR-urilor şi a personalului intern de a facilita procesul de planificare 
regională / sectorială 

Crearea echipelor de suport regiune-sector (cu implicarea consultanţilor, consultanţilor GIZ şi 
personalului GIZ, în cazul în care aceştia sunt disponibili) 

Lansarea lucrărilor tehnice de către echipele de suport pentru regiune-sector (în special legate de 
strîngerea de probe, analiza, identificarea şi dezvoltarea de opţiuni şi scenarii). Activităţi planificate 
pentru decembrie 2012 - aprilie 2013 

Convocarea Grupului Tehnic Regional de Lucru cel puţin lunar în perioada decembrie 2012 - iunie 
2013. Discuţii despre subiecte deschise, urmate de analiza aporturilor tehnice de la echipa regională 
de sprijin 

Prima versiune completă a Planurilor preconizată pentru mai 2013 (cel puţin în sectoarele EE, MDS) 

Asigurarea consultărilor mai largi ale societăţii civile (implicarea cetăţenilor) - martie-aprilie 2013 

Încheierea procesului de aprobare de către CRD-uri - vara 2013 

Printre membrii Grupului Tehnic de Lucru 
Regional (nu mai mult de aproximativ 20 de 
membri) probabil vor fi: 
 

� Reprezentanţi tehnici ai fiecărui raion  
� Reprezentanţi tehnici ai fiecărei 

comunităţi cu populaţie de peste 
50.000 

� Reprezentanţi tehnici pentru 
ansamblu de municipalităţi  şi comune 
mai mici 

� Reprezentant al ADR-ului 
� Alţii (în special reprezentanţi ai 

ministerelor de resort relevante) 
 
Consultările şi discuţiile vor avea loc şi la 
niveluri teritoriale inferioare, după cum va fi 
necesar şi adecvat, precum şi cu actorii 
societăţii civile, prin ateliere de lucru 
consultative specifice. 
 
Principalul rezultat al acestui exerciţiu va fi: 
 

� 9 planuri regionale sectoriale. 
 
Acestea vor fi ulterior utilizate pentru 
Planurile Operaţionale Regionale, definite în 
mod juridic, fiind astfel ancorate mai deplin 
într-un proces coerent şi detaliat de 
planificare a investiţiilor, în baza necesităţilor 
regionale / locale şi priorităţilor naţionale 
strategice şi operaţionale. 
 
Cele 9 planuri sectoriale regionale vor include 
în anexă o listă de "concepte de proiect 
posibile", în concordanţă cu opţiunile 

operaţionale alese în Plan. De fapt, nu ar 
trebui să fie mai mult de aproximativ 20 de 
astfel de concepte pe regiune, pe sector. Apoi, 
acestea vor deveni punctul de plecare pentru 
trecerea unui număr de fişe de investiţii pe 
regiune, pe sector, a conceptelor de proiecte 
"viabile", caracterizate prin evaluarea pre-
fezabilităţii, dreptului de proprietate şi 
angajamentului părţilor implicate, aliniate cu 
priorităţile naţionale, în concordanţă cu 
necesităţile regionale / locale identificate.  
 
Echipa de consultanţă, de asemenea, a 
prezentat în oferta sa o abordare coerentă 
pentru dezvoltarea de capacităţi. Acest lucru 
va fi în mare parte încorporat în activităţile 
uzuale ale proiectului (planificare regională, 
dezvoltarea de proiecte ş.a.). Cu toate 
acestea, se vor respecta următoarele principii: 
 

1. Toate activităţile majore care au o 
dimensiune de dezvoltare a 
capacităţii vor fi monitorizate şi 
măsurate cu privire la această 
dimensiune. Aceasta va include 
atît cele înglobate în alte activităţi, 
cît şi numărul relativ mic de 
intervenţii dedicate de dezvoltare 
a capacităţilor 

2. În vederea asigurării unui lucru 
cooperant şi sustenabilităţii pe 
termen lung a rezultatelor 
proiectului, angajaţii ADR-urilor 
implicaţi în planificarea regională 
şi în dezvoltarea proiectelor vor 
beneficia de pregătire şi sprijin 
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adecvat pentru dezvoltare, într-un 
mod structurat, măsurat. 
Dobîndirea de competenţe va fi 
validată de experienţa aplicării în 
domeniu cu sarcini suplimentare 
posibile.  Dobîndirea de 
competenţe va fi recunoscută prin 
certificare corespunzătoare 

3. Dezvoltarea capacităţilor se va 
concentra în principal asupra ADR-
urilor, eventual CRD-urilor. APL-
urile îşi vor dezvolta capacităţile 
prin implicarea în planificarea 
regională şi procesele de 
dezvoltare de proiecte în mod 
direct - deşi acest lucru poate fi, 
de asemenea, certificat 

4. O evaluare a capacităţii ADR-urilor 
şi a CRD-urilor ar trebui să fie 
efectuată în următoarele luni 
pentru a stabili linia de bază a 
capacităţilor şi competenţelor, 
ţinînd cont de ceea ce aceste 
organisme în prezent trebuie să 
facă şi modul în care acestea pot 
evolua în următorii trei ani. 
Capacitatea ar trebui să fie 
evaluată din nou la sfîrşitul anului 
2014 

 
Noua echipă de experţi internaţionali şi locali 
şi consultanţi (Consorţiul GOPA) va oferi sprijin 

echipelor de planificare ale administraţiei 
raioanelor, în strînsă cooperare cu ADR-urile şi 
consultanţii GIZ pentru Planificare şi 
Programare Regională, în pregătirea 
capitolelor relevante privind SDSE a raionului. 
În acest proces va fi realizată alinierea 
priorităţilor locale şi normelor strategice 
sectoriale. 
 
Atunci cînd va fi fezabil din punctul de vedere 
tehnic şi economic, va fi recomandat APL-
urilor cooperarea intercomunitară (CIC) 
pentru furnizare în comun a serviciilor cu 
scopul de a spori eficienţa, capacitatea de 
management şi durabilitatea furnizorilor de 
servicii. 
 
Pornind de la acest proces, grupele de 
proiecte vor fi elaborate cu fişe coerente de 
investiţii (studii de prefezabilitate). 
 
ADR-urile, CRD-urile şi APL-urile vor beneficia 
de asistenţă prin coordonare la multiple 
niveluri şi în consolidarea nivelului lor de 
cunoştinţe privind planificare regională şi 
monitorizarea prin introducerea unui 
management adecvat al cunoştinţelor. 
 
Alte activităţi specifice pentru anul viitor vor fi 

definite în următoarele luni, după ce va fi 

elaborat Planul de Acţiuni GIZ, în cooperare cu 

MDRC şi ADR-urile. 

1.3. Dezvoltarea capacităţilor ADR-urilor şi CRD-urilor 

Deşi în propunerea tehnică de proiect a MSPL 
sunt menţionate două domenii distincte de 
intervenţie: Dezvoltarea capacităţilor pentru 
Agenţiile de Dezvoltare Regională, precum şi 
dezvoltarea capacităţilor pentru Consiliile 
Regionale pentru Dezvoltare, a fost şi este 
dificil să fie distribuite activităţile într-un mod 
la fel de distinct. În cazul tuturor activităţilor 
implementate în cursul perioadei de 
raportare, cu obiectivele de instruire, 
instructaje şi informare a participanţilor 
despre una sau mai multe probleme cu privire 
la dezvoltare regională, publicul a fost mai 
extins decît doar reprezentanţii ADR şi CRD. 
 
Pe de o parte, activităţile de dezvoltare a 
capacităţilor pentru personalul Direcţiei 

Generale pentru Dezvoltare Regională în 
cadrul MDRC, pentru ADR Nord, Centru, Sud, 
pentru membrii CRD Nord, Centru, Sud şi 
reprezentanţii APL I şi II au fost prilejuite de 
lansarea celui de-al 2-lea Apel pentru 
propuneri de proiecte, precum şi acţiuni 
suplimentare: colectarea şi evaluarea notelor 
conceptuale, sprijinul APL-urilor în elaborarea 
formularelor complete de cerere; colectarea şi 
evaluarea propunerilor de proiecte. Prin 
urmare, aceste activităţi au servit un scop 
dublu: de a informa şi de a instrui. 
 
Pe de altă parte, în raioanele Cahul şi Rîşcani 
au fost desfăşurate o serie de activităţi pentru 
a sprijini APL-urile din aceste raioane în 
pregătirea şi aprobarea capitolului privind 
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alimentarea cu apă şi canalizare în cadrul 
Strategiilor de dezvoltare socio-economică. 
 
În acest context, GIZ în cadrul proiectului 
MSPL, a oferit asistenţă tehnică prin 

intermediul consultanţilor săi regionali şi 
experţilor locali, precum şi sprijin logistic şi 
financiar pentru organizarea următoarelor 
activităţi: 

 
Tabelul 3. Datele combinate cu privire la toate activităţile desfăşurate în domeniul dezvoltării 

capacităţilor 

# Data Localitate
a 

Activitatea Conţinutul activităţii (grupul ţintă) Nr. 
particip

anţi 

1 06.06.20
12 

Bălţi Atelier organizat de 
către ADR Nord 

Atelier de informare şi consultare a 
aplicanţilor ale căror Note Conceptuale 
au fost selectate (reprezentanţii APL-
urilor din Regiunea Nord) 

36 

2 12-
13.06.12 

Ialoveni Seminare dedicate 
pregătirii 
Formularului 
complet de cerere 

Aplicanţi din Regiunea Centru, ale căror 
NC au fost aprobate de către CRD, au fost 
informaţi şi instruiţi despre modul de 
elaborare a Formularului complet de 
cerere şi a documentelor suplimentare 
necesare 

 
28 

3 28.06.12 Cimişlia Atelier de lucru 
dedicat Planificării 
şi Programării 
Regionale pentru 
membrii CRD 

Importanţa Planificării Strategice pentru 
APL; Viziunea Strategică şi priorităţile; 
Armonizare strategică; Procesul de 
actualizare a SDR Sud 

 
25 

4 18.07.12 Chişinău Sesiune de instruire Membrii Comisiilor de Evaluare din 
regiunile Nord, Centru şi Sud au fost 
instruiţi în utilizarea grilelor de evaluare 

 
16 

5 14.09.12 Bălţi Şedinţă de 
consultare 

Audiere publică asupra proiectului SDR 
Nord  

31 

Au fost obţinute următoarele rezultate 
principale: 
 

� Membrii Comisiilor Administrative, 19 
persoane, au fost instruiţi despre 
aplicarea Grilelor de evaluare. Astfel, 
la 18 mai 2012, cele trei comisii 
administrative din cadrul ADR-urilor 
Nord, Centru şi Sud au evaluat 210 
note conceptuale. 153 dintre acestea 
au fost aprobate de CRD-uri pentru 
etapa a 2-a a apelului, care implică 
pregătirea formularelor complete de 
cerere. 

� Peste 120 de solicitanţi (reprezentanţi 
ai APL-uri) din Regiunile de Dezvoltare 

Nord, Centru şi Sud au  beneficiat în 
cadrul sesiunilor de informare şi 
instruire de consultări directe cu 
experţii locali şi şi-au îmbunătăţit 
capacităţile în elaborarea propunerilor 
de proiecte calitative (formulare 
complete de cerere). Drept urmare, 
101 propuneri de proiecte au fost 
depuse la ADR (Nord - 28, Centru - 46, 
Sud - 27; 71 au fost aprobate de către 
CRD (Nord - 20, Centru - 40, Sud - 21), 
dintre care 68 au fost aprobate de 
către Consiliul Naţional de Coordonare 
a Dezvoltării Regionale pentru a fi 
finanţate din FNDR (Nord - 18, Centru 
- 35, Sud - 15). 
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Capitolul 2.  Servicii publice locale 

       2.1. Dezvoltarea capacităţilor în planificare şi programare strategică locală 

Acest subcapitol reflectă intervenţiile majore 
în planificarea şi programarea strategică la 
nivel local în localităţile raioanelor Rîşcani, 
Floreşti, Şoldăneşti, Rezina şi Cahul. Proiectul 

oferă sprijin pentru comunităţile locale în 
aplicarea abordării integrate de planificare 
participativă pentru procesul de planificare şi 
programare locală. 

2.1.1. Planificare inter-comunitară participativă a serviciilor de management al deşeurilor 
solide în Floreşti, Şoldăneşti şi Rezina

 
Echipa germană a Centrului pentru Instruire 
Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale (SLE) 
de la Universitatea Humboldt din Berlin a fost 
subcontractată în acest an pentru a contribui 
la elaborarea de concepte practice de 
identificare a priorităţilor de investiţii în 
domeniul MDS, pentru a propune modalităţi 
pentru consolidarea furnizorilor de servicii 
existenţi către regionalizare, susţinerea APL 
din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti în 
actualizarea capitolului MDS al SDSE. 
 
SLE oferă un curs postuniversitar de un an 
despre politica de dezvoltare, precum şi 
strategii şi instrumente ale dezvoltării 
durabile. În cadrul proiectelor desfăşurate în 
străinătate, comandate de organizaţii 
internaţionale de dezvoltare, sunt  aplicate în 
practică metode şi instrumente de către o 
echipă interdisciplinară. Aceste proiecte 
constau dintr-o etapă pregătire de două luni  
la Berlin, pentru a înţelege contextul misiunii 
şi elabora un concept al studiului, urmată de o 
etapă de trei luni de lucru în teren, pentru 
aplicarea abordării în cooperare strînsă cu 
organizaţia care a comandat studiul. O 
publicaţie finală rezumă cadrul conceptual şi 
concluziile.  
 
Majoritatea cetăţenilor moldoveni nu dispun 
de o varietate de servicii publice. În 2010, GIZ 
a iniţiat Proiectul MSPL în Republica Moldova, 
inclusiv un proiect-pilot în sectorul MDS în 
colaborare cu Ministerul Mediului (MM) şi 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor (MDRC). Obiectivul acestui 
proiect este de a implementa un sistem de 
management intercomunitar al serviciilor în  

trei raioane: Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti. În 
Şoldăneşti este planificată construcţia unui 
depozit sanitar modern de deşeuri, care 
corespunde standardelor internaţionale, şi va 
cuprinde deşeurile din comunităţile din cele 
trei raioane pilot. Fiindcă Strategia de 
dezvoltare socio-economică (SDSE) a fiecărui 
raion constituie o bază potrivită pentru 
planificarea locală, un capitol consolidat 
despre MDS ar trebui să ajute autorităţile 
locale să elaboreze planuri proprii, în 
conformitate cu Strategia Naţională de 
Management a Deşeurilor. 
 
Sarcina echipei SLE a constat din colectarea de 
informaţii despre situaţia existentă în 
domeniul MDS (apreciere rapidă, analiza 
părţilor interesate), precum şi elaborarea unei 
metodologii care să permită  formularea unui 
capitol MDS şi încurajarea dialogului între 
actorii relevanţi din sectorul MDS în cele trei 
raioane pilot. 
 
Dialogul cu părţile interesate, dezvoltarea 
capacităţilor şi instrumentele de planificare au 
fost abordările metodologice centrale pentru 
a sprijini actualizarea capitolului privind MDS 
din SDSE. 
 
Informaţiile despre situaţia existentă în 
domeniul MDS au fost colectate prin 
chestionare pentru primari şi interviuri semi-
structurate cu actorii principali din acest 
sector (APL 1, APL 2, structuri desconcentrate, 
sectorul privat, ONG-uri, furnizori de servicii). 
O serie de ateliere de lucru au servit drept 
bază pentru elaborarea strategiei specifice 
sectorului într-un mod participativ. 
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În mod specific, au fost organizate: 
 

(1) Şedinţa iniţială în raion pentru a 
informa despre abordare. 

(2) Seminarul cu primarii în fiecare raion 
pentru a face schimb de informaţii 
între APL 1 şi APL 2 şi pentru a 
identifica necesităţile şi potenţialul în 
sectorul MDS 

(3) Seminare raionale cu reprezentanţi ai 
APL 1 şi APL 2 în fiecare raion pentru a 
discuta aspecte legate de o viziune 
locală, pentru a elabora obiective şi 
măsuri şi pentru a identifica actorii-
cheie în MDS. 

(4) Seminarul inter-raional în Şoldăneşti 
cu reprezentanţi ai APL 1, APL 2, 
autorităţile centrale, serviciile 
desconcentrate, ONG-uri, furnizori de 
servicii şi generatorii de deşeuri). O 
matrice a sistemului de servicii a servit 
ca un instrument pentru a discuta 
despre rolurile şi responsabilităţile 
fiecărui actor. 

 
Aceste seminare au fost pregătite, moderate 
şi realizate în comun cu ADR-urile şi APL 2, 
pentru a creşte gradul de responsabilitate. 
 
Rezultatele principale sunt următoarele: 
 

� Zona pilot se caracterizează prin lipsa 
sau insuficienţa sistemului de 
management al deşeurilor, cu 
consecinţe negative enorme pentru 
ecologie şi sănătate.  

� Administraţiile publice nu dispun de 
resurse financiare şi de personal cu 
experienţă profesională.  

� Know-how-ul în formă de ingineri sau 
experţi în domeniul managementului 
deşeurilor nu este disponibil şi trebuie 
să fie obţinut din exterior.  

� Comunicarea între instituţiile publice 
pare a fi  intermitentă, după cum 
indică nivelul diferit de informaţii.  

� Cu toate acestea, analiza părţilor 
implicate demonstrează un potenţial 
ridicat de cooperare, pentru a stabili 
un sistem integrat de management al 
deşeurilor.  

� În timpul seminarelor a fost elaborat 
capitolul privind MDS al SDSE.  

� O participare largă a contribuit la 
îmbunătăţirea cooperării şi 
comunicării între APL 1, APL 2 şi alte 
părţi interesate, conducînd la un nivel 
mai înalt de transparenţă şi la 
realizarea primilor paşi pentru 
instituţionalizarea planificării. 

 

# Data Localitate
a 

Activitatea Conţinutul activităţii (grupul ţintă) Nr. 
particip

anţi 

1 11.07.12 Cahul Consiliul raional a 
aprobat SDSE 

Rezultatele activităţilor anterioare, 
desfăşurate în Cahul în ceea ce priveşte 
elaborarea capitolului AAC, ca parte a 
SDSE Cahul, au fost evaluate 

 
14 

2 16.08.12 Rîşcani Consiliul raional a 
aprobat SDSE 

Rezultatele activităţilor anterioare, 
desfăşurate în Rîşcani în ceea ce priveşte 
elaborarea capitolului AAC, ca parte a 
SDSE Rîşcani, au fost evaluate 

50 

3 01.08.12 Chişinău Şedinţă iniţială 
asupra SDSE, la 
capitolul MDS  

Ajungerea la un consens naţional privind 
activitatea de actualizare a capitolului 
MDS din SDSE 

43  

4 02.08.12 Şoldăneşti Masa rotundă 
privind Planificare 
inter-comunitară 
participativă 

Planificarea participativă CIC pentru MDS 
şi rolul echipei SLE în următoarele 3 luni 
de lucru în Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina 

 
28 

5 09.08.12 Şoldăneşti Atelier de lucru Planificarea integrată în domeniul MDS,  
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privind actualizarea 
SDSE, capitolul 
MDS 

identificarea problemelor majore şi a 
soluţiilor posibile - subiecte care au fost 
discutate 

22 

6 04.09.12 Rezina Atelier de lucru 
privind actualizarea 
SDSE, capitolul 
MDS 

Planificarea integrată în domeniul MDS, 
identificarea problemelor majore şi a 
soluţiilor posibile - subiecte care au fost 
discutate 

 
19 

7 11.09.12 Floreşti Atelier de lucru Planificarea integrată în domeniul MDS, 
identificarea problemelor majore şi a 
soluţiilor posibile - subiecte care au fost 
discutate 

 
26 

 

2.1.2. Abordarea de planificare integrată participativă pentru procesul de planificare şi 
programare locală în raioanele Rîşcani şi Cahul.

Pe parcursul anului trecut, proiectul a oferit 
suport tehnic pentru comunităţile din 
raioanele Rîşcani şi Cahul în procesul de 
actualizare a capitolului privind AAC din 
strategiile raionale de dezvoltare socio-
economică. Proiectul a oferit asistenţă în 

aplicarea modului participativ a procesului de 
planificare, şi, ca rezultat, SDSE pentru raionul 
Cahul a fost aprobată la data de 17 iulie, 2012 
şi în Rîşcani la 16 august 2012. 
 

 

2.2. Dezvoltarea capacităţilor APL pentru cooperare intercomunitară şi 
dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii 

2.2.1. Furnizarea în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul 
Cahul şi satele Roşu, Crihana Veche şi Manta

O echipă de experţi naţionali pe termen scurt 

a fost creată pentru elaborarea formelor 

juridice şi instituţionale de furnizare în comun 

a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare 

în oraşul Cahul şi satele Roşu, Crihana Veche şi 

Manta. Concluziile - inclusiv o revizuire critică 

a experienţelor  donatorilor internaţionali în 

acest sector - au fost frecvent prezentate şi 

discutate cu părţile implicate în proiect şi 

Grupul de lucru local corespunzător. În 

prezent, echipa de experţi pregăteşte raportul 

final. Acest raport reflectă situaţia actuală de 

alimentare cu apă şi canalizare şi oferă o 

analiză SWOT a formelor  potenţiale juridice şi 
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instituţionale identificate pentru prestarea de 

servicii în comun. În plus, echipa de experţi a 

pregătit şi efectuat o vizită de studiu a 

Grupului de lucru local în România pentru a se 

familiariza cu modalităţile de furnizarea în 

comun a  serviciilor şi pentru a face schimb de 

experienţă. 

 

Un expert naţional a fost desemnat pentru 

pregătirea structurii tarifelor la apă şi calculele 

corespunzătoare, bazate pe o evaluare a 

măsurii la care structurile tarifare existente la 

apă pot fi adaptate pentru furnizarea de 

servicii extinse. Concluziile evaluării şi 

posibilele ajustări vor fi prezentate şi discutate 

cu Grupul de lucru local. 

 

2.2.2. Dezvoltarea capacităţilor APL pentru cooperare intercomunitară şi dezvoltarea 
capacităţilor furnizorilor locali de servicii în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 

După prima Conferinţă Naţională în Domeniul 

Cooperării Intercomunitare, toţi participanţii 

recunosc şi aplică instrumentul de CIC pentru 

a oferi servicii publice locale mai eficiente şi 

mai eficace.  

 

În ultima perioadă de raportare, procesul de 

facilitare a acordului-cadru de cooperare 

pentru instituţionalizarea Structurii CIC în MDS 

în raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti a 

pornit de la şedinţă de lansare naţională a 

tuturor părţilor interesate la nivel naţional, 

regional şi local la data de 26 iunie. Apoi au 

avut loc următorii paşi la nivel local: 

 

� Reuniuni iniţiale şi contact cu părţile 

interesate de la nivel raional 

(conducerea raionale, şefi de 

departamente etc.) în cele 3 raioane şi 

clarificarea rolurilor, a necesităţilor de 

sprijin şi implicării. (3 vizite separate în 

fiecare dintre cele trei raioane)  

� Mese rotunde la nivelul fiecăruia 

dintre cele trei raioane, la care vor fi 

invitaţi toţi primarii. În cadrul acestor 

reuniuni va fi prezentat proiectul 

acordului de cooperare, discutat şi 

feedback-ul colectat. Înainte de 

reuniune, primarii vor fi contactaţi şi 

proiectul acordului va fi trimis 

fiecăruia dintre ei. (În total 3 mese 

rotunde)  

� Finalizarea acordului de cooperare (în 

baza propunerilor din partea 

primarilor şi a altor părţi interesate) şi 

expedierea către APL a versiunii finale 

pentru aprobare şi semnare.   

� Programarea / implementarea 

adaptată la necesităţile comunităţilor 

specifice, inclusiv expertiză ad-hoc. 

Contacte continue şi asistenţă / 

promovare a APL interesate în 

procesul de luare a deciziilor 

(consultaţii prin telefon, pregătirea 

documentelor informative şi 

materialelor pentru consilieri locali, 

vizite în comunităţile respective 

pentru a asista la şedinţele consiliilor 

locale, etc.)  

� Colectarea acordurilor semnate 

(CALM va contacta APL-urile şi va 

colecta acordurile semnate odată ce 

acestea sunt semnate). Va fi elaborat 

un program al şedinţelor consiliilor 

locale.  

� Reuniunea finală a primarilor din 

comunităţile care au semnat acorduri 

de cooperare (3 reuniuni, cîte una în 

fiecare raion). În cadrul acestor 

întîlniri, primarii din fiecare raion vor 

delega membrii grupurilor de lucru (5 

membri pentru fiecare raion într-un 

grup de lucru - grupul cu privire la 

aspectele instituţionale şi juridice, 

precum şi un grup privind aspectele 

financiare şi tehnice). 
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I# Data Localitate

a 
Activitatea Conţinutul activităţii (grupul ţintă) Nr. 

particip
anţi 

1 04.06.12 Floreşti Atelier privind 
cooperarea 
intercomunitară 

Expert internaţional GIZ şi reprezentant 
CALM au prezentat avantajul CIC şi al 
unui serviciu inter-regional de MDS, 
precum şi impactul asupra mediului, care 
nu va fi negativ pentru regiune. 
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2 26.06.12 Chişinău Reuniune  
naţională de 
lansare a 
dezvoltării CIC în 
Şoldăneşti/Rezina/
Floreşti 

Ajungerea la un consens naţional privind 
activitatea de dezvoltare a structurii CIC 
pentru MDS. 

 
70 

3 Iulie-
septembr

ie 

Şoldăneşti 
/ Rezina / 
Floreşti 

Acordurile de 
cooperare urmează 
să fie semnate 

Experţii au oferit asistenţă comunităţilor, 
ex. în semnarea Acordurilor de 
cooperare. 

 
28 

4 11.09.12 Floreşti Atelier de lucru Planificarea integrată în domeniul MDS, 
identificarea problemelor majore şi a 
soluţiilor posibile - subiecte care au fost 
discutate. 
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Activităţile planificate pentru următoarea 

perioadă de raportare: 

 

Proiectul va oferi asistenţă tehnică pentru cele 

70 comunităţi din raioanele Şoldăneşti, Rezina 

şi Floreşti, care au semnat acorduri de 

cooperare pentru dezvoltarea unui sistem 

integrat de management al deşeurilor solide.  

 

Asistenţa va fi adresată celor două Grupuri de 

Lucru formate din reprezentanţi ai celor 3 

raioane. Grupurile de lucru se vor ocupa în 

principal de colectarea de date de bază şi de 

pregătirea unui plan de implementare şi a 

documentelor de bază pentru 

instituţionalizarea unei structuri CIC. 

 

De asemenea, raionul Cahul va beneficia de 

asistenţă tehnică în identificarea şi 

implementarea formei cele mai potrivite de 

organizare a serviciilor AAC în satele selectate.  

 

� Evaluarea stării de fapt şi a capacităţii, 

precum şi analiza situaţiei 

instituţionale şi juridice în APL I şi APL 

II implicate. 

� Campania de promovare şi de 

informare adaptată la grupul ţintă 

specifice (primari, personal 

administrativ, tehnicieni, populaţie), 

inclusiv posibile elemente ale 

serviciului de consultanţă pentru 

primari şi materiale informaţionale 

(ex. broşuri, film de scurt metraj). 

� Programare / implementare pas-cu-

pas pentru stabilirea CIC. Scopul este 

de a sprijini continuu APL în 

identificarea de soluţii specifice de 

CIC, în baza necesităţilor locale şi a 

proiectelor deja începute pentru 

modernizarea serviciilor publice. 

Pentru aceasta, vor fi create grupuri 

de lucru. Modul de elaborare va fi 

conceput ca un proces continuu, care 

trebuie să se desfăşoare în 

coordonare cu autorităţile centrale. 

ADR-urile vor fi implicate de-a lungul 

întregului proces. 

� Dezvoltarea, împreună cu experţii GIZ 

în Monitorizare şi Evaluare (M&E), a 

mecanismelor pentru implementarea  

CIC în Republica Moldova. 
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� Vizite de studiu / vizite de schimb (la 

modul opţional). Pot fi elaborate şi 

adaptate programe de dezvoltare a 

capacităţilor sub formă de stagii, 

pentru a răspunde lacunelor de 

cunoştinţe în domeniul CIC. 

� Elaborarea unui ghid specific pentru 

Republica Moldova pentru crearea 

CIC, pe baza experienţelor acumulate 

pe parcursul procesului şi lecţiilor 

învăţate. Un ghid foarte detaliat cu 

explicaţii structurate ale tuturor 

măsurilor ce trebuie luate. Pentru 

elaborarea ghidului va fi creat şi 

aplicat un sistem de documentare şi 

M&E. 

  

Pentru a realiza sarcinile menţionate mai sus, 

proiectele vor coopera cu reprezentanţii APL, 

autorităţile centrale, factorii de decizie 

politică, reprezentanţii donatorilor, 

organizaţiile naţionale şi internaţionale, 

precum şi reprezentanţi ai comunităţii de 

cercetare şi dezvoltare. 

       2.3. Optimizarea infrastructurii serviciilor 

2.3.1 Achiziţii publice  

Activităţile Proiectului MSPL finanţat de GIZ 
privind achiziţiile publice se referă la 
activităţile de monitorizare a îndeplinirii 
Acordurilor de finanţare şi  asistenţă tehnică şi 
dezvoltarea capacităţii în domeniul achiziţiilor 
publice. În perioada de raportare, echipa de 
operaţională pentru achiziţii publice a 
Proiectului MSPL finanţat de GIZ a  asistat 
partenerii în desfăşurarea activităţilor de 
achiziţii publice. Mai jos sunt prezentate 
informaţii cu privire la progresele şi realizările 
în aceste două domenii. 
 
Acordurile de finanţare pentru 
implementarea proiectelor-pilot 
 

� În mai 2012, compania FerMod Plast 
Lts a finalizat lucrările de construcţie 
în cadrul proiectului "Creşterea 
eficienţei energetice a spitalului 
raional din Orhei". Proiectul este la 
etapa de pregătire a documentelor de 
achiziţii publice pentru instalarea 
Sistemului inteligent de monitorizare 
a consumului de energie. Expertul 
internaţional GIZ asistă ADR Centru în 
elaborarea specificaţiilor tehnice şi a 
documentaţiei de licitaţie pentru 
acest proiect. Primul raport de 
implementare şi raportul financiar 
privind implementarea proiectului-
pilot pentru GIZ Eschborn, Germania 
sunt la etapa de pregătire. 

 

� Proiectul-pilot: „Sistem eficient de 
iluminare stradală în comunitatea 
Tătărăuca Veche, raionul Soroca". A 
fost selectată o companie pentru 
lucrările de instalare. Lucrările de 
construcţie sunt executate de 
compania Sarco Service SRL. Primul 
raport de implementare şi raportul 
financiar  pentru GIZ Eschborn, 
Germania sunt la etapa de pregătire.  

 
� Lucrările de construcţie implementate 

de compania Izodrom Gaz SRL în 
cadrul proiectului "Asigurarea cu apă 
potabilă a cetăţenilor din satul Roşu, 
raionul Cahul", se află în faza finală. 
Recepţia finală a lucrărilor de 
construcţie este planificată pentru 
noiembrie 2012. Cea de-a doua plată 
a fost primită după aprobarea 
primului Raport de Progres şi raport 
financiar. Cel de-al doilea raport de 
implementare şi raportul financiar 
pentru GIZ Eschborn sunt la etapa de 
pregătire. 

� Lucrările de construcţie în cadrul 
proiectului-pilot „Alimentare cu apă şi 
canalizare în satul Duruitoarea Veche, 
raionul Rîşcani" au fost finalizate şi 
transmise autorităţii publice locale din 
Costeşti. Raportul final de progres şi 
raportul financiar au fost transmise la 
GIZ  Eschborn. 
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Finanţare adiţională pentru proiecte-pilot - 
3,6 milioane euro 
 
În perioada de raportare, proiectul GIZ MSPL a 
primit bani suplimentari în sumă de 3,6 

milioane euro pentru investiţii pentru 
proiecte-pilot. Tabelul de mai jos prezintă 
investiţiile care sunt finanţate prin fondurile 
suplimentare. 
 

 

Nr. Descrierea proiectului 
Suma, 
(Euro) 

 Apă Canal Costeşti (AAC)  

1 Reabilitarea biroului furnizorului de servicii de apă Apă Canal Costeşti 50.000 

 Tătărăuca Veche (EE)  

2 Extinderea iluminării stradale în Tătărăuca Veche 108.000 

3 Reabilitarea biroului prestatorului de servicii în Tătărăuca Veche 2.000 

4 Procurarea maşinilor speciale pentru furnizorul de servicii în Tătărăuca Veche 60.000 
 

 Apă Canal Cahul (AAC)  

5 Reabilitarea biroului furnizorului de servicii de apă Apă Canal Cahul 22.000 

6 Procurarea maşinilor speciale pentru furnizorul de servicii AAC Apă Canal Cahul 124.000 

 Spitalul regional Orhei (EE)  

7 Instalarea geamurilor eficiente din punctul de vedere energetic 48.000 

8 Instalarea Sistemului inteligent de monitorizare a consumului de energie 20.000 

9 Instalarea izolării termice a centrului de terapie şi pediatrie 122.500 

10 Instalarea a 4 instalaţii de compactare a căldurii 75.000 

11 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în interior 75.000 

12 Instalarea sistemelor eficiente de iluminare stradală 64.000 

 Şoldăneşti, Rezina, Floreşti (MDS)  

12 Achiziţionarea unui tractor, a unei remorci, compactor, încărcător, vehicule 
pentru deşeuri pentru Şoldăneşti 

1.119.694 

13 Achiziţionarea unui tractor, a unei remorci, compactor, încărcător, vehicule 
pentru deşeuri, două containere speciale pentru Floreşti 

463.428 

14 Echiparea instalaţiei de reciclare în Şoldăneşti 64.635 

15 Echiparea platformelor din Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 281.392 



 

 

 

 
36 

16 Construcţia de platforme în Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 267.676 

17 Renovarea biroului furnizorului de servicii de apă în Şoldăneşti 62.000 

 

Pentru toate investiţiile au fost elaborate 
desenele tehnice relevante sau specificaţiile 
tehnice, fiind ulterior examinate de către 
Inspecţia de Stat. Devizul relevant de cheltuieli 
a fost elaborat şi verificat de către Direcţia 
Construcţii a Biroului Central GIZ la Eschborn, 
Germania. Au fost elaborate şi semnate cinci 
Acorduri de Finanţare între Biroul Central GIZ 
din Eschborn, Germania şi MDRC şi ADR-uri 
privind implementarea investiţiilor. Pe lîngă 
Acordurile de finanţare, au fost elaborate 
semnate MÎ cu Anexele corespunzătoare cu 
definirea normelor de cooperare privind 
implementarea investiţiilor. După semnarea 
Acordurilor de Finanţare, ADR-urile au deschis 
conturi bancare speciale pentru fondurile 
suplimentare. În cele mai multe cazuri, 
procedurile de achiziţii publice au fost lansate 
şi sunt la o etapă avansată. 
 
 
Dezvoltarea capacităţilor pentru achiziţii 
publice 
 
Echipa operaţională pentru achiziţii publice a 
Proiectului GIZ MSPL oferă asistenţă tehnică şi 
dezvoltarea capacităţii, asistînd ADR-urile şi 
autorităţile publice locale în efectuarea 
procedurilor de achiziţii publice. În perioada 
de raportare, au fost efectuate următoarele 
activităţi: 

� elaborarea specificaţiilor tehnice şi 
documentelor de licitaţie pentru 
achiziţionarea de echipamente 
speciale pentru prestatorii de servicii; 

� elaborarea registrelor de licitaţie şi a 
documentelor de licitaţie pentru 
achiziţionarea lucrărilor de construcţie 
şi renovare; 

� crearea a cinci Grupuri de Lucru 
diferite pentru cinci Proiecte Pilot 
compuse din reprezentanţi ai MDRC, 
ADR-urilor, APL-urilor instituţiilor 
sectoriale relevante (ex. Agenţia 

pentru Eficienţă Energetică), experţi 
tehnici în domeniul managementului 
deşeurilor solide, eficienţa energetică 
şi apă şi canalizare, reprezentanţi ai 
proiectului MSPL al GIZ; 

� publicarea anunţurilor de achiziţie pe 
site-urile ADR, MDRC şi în ziarul Logos 
Press. 

 
Echipa operaţională pentru achiziţii publice a 
colaborat cu Agenţia de Achiziţii Publice 
asupra pregătirii Ghidului de Achiziţii Publice 
pentru antreprenori. Primul proiect al 
Ghidului a fost prezentat proiectului GIZ, iar 
echipa a prezentat comentariile sale asupra 
acestuia. 
 
Specialiştii ADR-urilor pentru achiziţiile publice 
sunt instruiţi şi consiliaţi de către specialistul 
Agenţiei de Achiziţii Publice privind modul de 
utilizare a sistemului public de informaţii 
electronice de achiziţii publice. 
 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni 
 
Activităţile planificate se referă la asistenţa 
tehnică continuă şi măsurile de dezvoltare a 
capacităţilor în domeniul achiziţiilor publice 
pentru MDRC şi ADR-uri, cum ar fi: 
 

� Acordarea de asistenţă tehnică în 
domeniul achiziţiilor publice pentru 
specialiştii din cadrul MDRC şi ADR-
urilor; 

� Revizuirea şi consultarea proceselor 
de achiziţii publice ale tuturor 
proiectelor finanţate prin proiectul 
GIZ; 

� Participarea la procesele de achiziţii 
publice ale ADR-urilor. Pentru lunile 
următoare este planificat procesul de 
achiziţii publice în ADR Nord, Centru, 
Sud pentru utilizarea fondurilor 
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adiţionale. Participarea la evaluarea 
ofertelor, dezvoltarea de recomandări 
privind evaluarea şi selectarea celei 
mai bune oferte. Oferirea de sprijin la 
semnarea contractului cu cîştigătorul 
licitaţiei pentru proiect; 

� Finalizarea Ghidului în domeniul 
achiziţiilor publice pentru 
antreprenori. Organizarea sesiunii de 
discuţii cu membrii Consiliilor 
Regionale pentru Dezvoltare Nord, 
Sud, Centru şi pentru antreprenori 
(care au participat la achiziţii publice 
în cadrul ADR) asupra Ghidului în 
domeniul achiziţiilor publice şi 
pregătirea documentelor de licitaţie. 
Publicarea Ghidului în domeniul 

achiziţiilor publice pentru 
antreprenori; 

� Organizarea sesiunilor regionale de 
instruire pentru antreprenori pe 
subiectul pregătirii documentelor de 
licitaţie şi transmiterea Ghidului AP 
antreprenorilor; 

� Organizarea instruirilor în baza 
necesităţilor identificate în domeniul 
achiziţiilor publice şi managementului 
financiar pentru specialiştii în achiziţii 
publice din cadrul MDRC şi ADR-urilor. 

 
În afară de activităţile planificate menţionate 
mai sus,  se va continua să se ofere asistenţă 
tehnică în domeniul procedurilor de achiziţii 
publice pentru implementarea Acordurilor de 
finanţare a proiectelor-pilot. 

2.3.2 Managementul proprietăţii publice  

 

Managementul proprietăţii publice se referă la 
expertiza juridică şi administrativă şi studii cu 
privire la înregistrarea proprietăţii şi transferul 
de obiecte de infrastructură formate în urma 
investiţiilor implementate în cadrul Fondului 
Naţional pentru Dezvoltare Regională şi în 
cadrul proiectelor-pilot finanţate de GIZ. 
Infrastructura de servicii comunale formată în 
urma implementării investiţiilor fizice trebuie 
să fie înregistrată în sistemul de cadastru şi 
trebuie să fie transferată la bilanţul 
autorităţilor publice locale, cărora le revine 
responsabilitatea juridică pentru furnizarea de 
servicii comunale respective. Deşi procesul 
este unul pur juridic şi administrativ, el are un 
impact semnificativ asupra durabilităţii 
furnizării serviciilor publice locale. 
 
În perioada de tranziţie spre economia de 
piaţă în Moldova au fost implementate cîteva 
etape ale reformei drepturilor asupra 
proprietăţii publice. Dar, deşi au fost realizate 
progrese semnificative, încă există probleme 
care necesită abordare, de exemplu, 
reglementarea insuficientă a relaţiilor dintre 
proprietatea de stat şi proprietatea APL. 
Ținînd cont de insuficienţele existente, s-a 
decis, în consultare cu MDRC, să se identifice 

problemele în stabilirea drepturilor de 
proprietate şi transferarea lor la APL privind 
proprietatea creată în baza fondurilor  FNDR şi 
GIZ. În acest sens, în martie 2012 a fost 
organizat un atelier de lucru cu participarea 
reprezentanţilor MDRC şi ADR-urilor. În 
rezultatul atelierului a fost identificată lista de 
probleme pentru studii suplimentare. În urma 
recomandărilor atelierului, au fost contractate 
şi realizate două studii privind proprietatea 
publică şi drepturile de proprietate pentru 
infrastructura finanţată de către FNDR şi GIZ. 
 
În baza recomandărilor din unul dintre 
rapoarte,  următoarele activităţi au fost 
susţinute de către proiectul MSPL finanţat de 
GIZ în cursul perioadei de raportare: 
 

� Verificarea conformităţii cu actele 
normative şi legislative cu privire la 
înregistrarea infrastructurii publice în 
comunităţile pilot. În acest sens, 
expertul pe termen scurt a colectat 
datele necesare de la proiectele-pilot, 
sub forma unui chestionar, cu scopul 
de a oferi recomandări cu privire la 
implicaţiile necesare. 
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� Studiile topo-geodezice obligatorii 
(studiul terenurilor), în conformitate 
cu reglementările în vigoare ale 
sistemului naţional de coordonate 
MR99, care permite înregistrarea în 
Cadastrul Funcţional Urban, 
minimizînd costurile inventarierii şi 
înregistrării. Expertul a recomandat 
realizarea de studii topo - geodezice 
pentru reţeaua de alimentare cu apă 
construită în satul Roşu, r. Cahul şi 
reţeaua de alimentare cu apă şi 
canalizare în satul Duruitoarea Veche, 
Costeşti, r. Rîşcani. La acest moment, 
a fost selectată compania specializată 
şi au început lucrările. Informaţiile din 
anchete vor fi ulterior înregistrate în 
Registrul Naţional al Utilităţilor Publice 
şi, de asemenea, plasate pe 
geoportal.md. 

� Un studiu al situaţiei Cadastrului 
Funcţional Urban la nivelul APL. 
Studiul a făcut referire la situaţia reală 
în ceea ce priveşte înregistrarea de 
utilităţi publice la nivelul APL şi 
impedimentele pentru 
funcţionalitatea corectă a înregistrării.  

� Modulele de instruire pentru 
specialiştii din APL privind 
înregistrarea utilităţilor publice în 
Cadastrul Funcţional Urban. Expertul a 
elaborat curriculum-ul pentru 
sesiunile de instruire. Conţinutul 
curriculum-urilor şi formatul sesiunilor 
de instruire planificate pentru APL ar 
trebui să fie în continuare coordonat 

cu instituţiile de stat responsabile, 
cum ar fi Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru şi MDRC. Toate sesiunile de 
instruire vor lua în considerare 
principiile de gen. 

 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni 
 
În baza recomandărilor din rapoartele 
menţionate mai sus, au fost selectate 
următoarele activităţi pentru a fi efectuate în 
următoarele trei luni: 
 

� Sprijin pentru organismele 
responsabile în elaborarea 
Conceptului de Registru de 
Infrastructură Inginerească şi a 
Regulamentului privind Registrul de 
Infrastructură Inginerească; 

� Acordarea de AT şi alte tipuri de 
sprijin în organizarea instruirii pentru 
specialiştii APL-urilor privind 
înregistrarea utilităţilor publice în 
Cadastrul Funcţional Urban; 

� Acordarea de AT instituţiilor de stat 
responsabile pentru elaborarea unui 
Ghid cu privire la etapele de 
înregistrare şi gestionare a unei 
infrastructuri publice. 

 
În acest sens, platforma naţională de dialog al 
părţilor interesate va fi susţinută de către 
Proiectul MSPL al GIZ şi va fi oferită AT 
necesară. 
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Capitolul 3.  Implementarea proiectelor pilot 

În 2010, MSPL în colaborare cu MDRC, a 
selectat cinci proiecte-pilot în cele trei 
sectoare ale AAC, MDS şi EE. Aceste 
proiecte-pilot au fost cele mai relevante 
pentru a sublinia faptul că comunităţile 
beneficiare dau dovadă de responsabilitate 
şi disponibilitate de a soluţiona necesităţile 
de bază ale populaţiei lor într-un mod 
transparent, inovator şi de cooperare.  
 
Asistenţa tehnică MSPL este oferită de 
consultanţi locali permanenţi de servicii 
publice, care, împreună cu personalul ADR-
urilor, oferă asistenţă comunităţilor 

selectate în procesul de dezvoltare a 
capacităţilor LPA în planificarea şi 
programarea investiţiilor, dezvoltarea 
capacităţii furnizorilor de servicii şi 
dezvoltarea capacităţilor de implementare a 
investiţiilor fizice în dezvoltarea sau 
modernizarea utilităţilor publice. Toate 
aceste procese sunt monitorizate şi 
evaluate de către ADR-uri, cu sprijinul unor 
consultanţi internaţionali şi naţionali pe 
termen scurt. O scurtă descriere a celor 
cinci proiecte-pilot cinci şi a statutului lor de 
implementate este prezentată mai jos. 

 

3.1.   Apă şi canalizare: „Serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare 
în satul Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Rîşcani”  

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Proiectul îşi propune să furnizeze apă 

potabilă locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche şi să îmbunătăţească calitatea 

serviciului de aprovizionare cu apă şi 

canalizare în localitatea Costeşti din raionul 

Rîşcani, situat în Regiunea de Dezvoltare 

Nord a Republicii Moldova. 

 

Obiective: 

� Construcţia sistemelor de 

alimentare cu apă şi a sistemului de 

canalizare în satul Duruitoarea 

Veche 

� Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

AAC în satul Costeşti 

� Informarea cetăţenilor cu privire la 

importanţa gestionării eficiente a 

resurselor de apă 

Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

Construcţia sistemului de alimentare cu 

apă şi canalizare. Sistemul de alimentare cu 

apă va asigura accesul populaţiei la reţeaua 

de apă potabilă cu lungime de 7534 m, 

lungimea reţelelor de canalizare va fi de 3.2 

km, inclusiv 2.5 km conducta de alimentare 

Costeşti - Duruitoarea şi 714 m reţeaua 

externă. Acest lucru va asigura accesul la 

apă şi canalizare pentru locuitorii satului 

Duruitoarea Veche, după cum urmează: 

 

1) Aproximativ 120 de gospodării 

conectate la apă; 

2) Circa 30% din gospodării 

conectate la sistemul de 

canalizare; 
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„Acum pot face mai 
uşor muncile casnice 
şi nu mă mai 
îngrijorează faptul că 
foloseam apă tulbure 
pentru a-mi scălda 
copilul".  
 

(Alina Guţuleac, 

consumător de apă, 

Duruitoarea Veche) 

3) Îmbunătăţirea serviciilor de AAC 

pentru toţi beneficiarii din 

localitate. 

 

Rezultatele obţinute cu contribuţia 

financiară din investiţii fizice: 

� A fost asigurat accesul la apă 

potabilă pentru toţi locuitorii satului 

Duruitoarea Veche; 

� A fost asigurat accesul la servicii de 

canalizare pentru 18 gospodării în 

acest sat; 

� Majorarea numărului de utilizatori 

de apă, care a contribuit la 

creşterea eficienţei activităţii 

întreprinderii "Apă Canal" Costeşti; 

� Activităţi suplimentare menite să 

îmbunătăţească managementul 

serviciilor AAC au contribuit la 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

AAC din satul Costeşti; 

� Activităţile de asistenţă tehnică au 

contribuit la consolidarea 

capacităţilor părţilor interesate 

locale şi partenerilor de proiect 

(primărie, consiliul raional, ADR 

Nord, Ministerul Mediului, MDRC); 

� Metode inovatoare utilizate în 

planificare, implementare şi 

evaluarea au fost apreciate de către 

parteneri şi vor fi replicate în alte 

proiecte. 

La 6 septembrie 

2012, apeductul a 

fost inaugurat 

oficial în cadrul 

unei ceremonii de 

lansare, care a 

reunit oficiali ai 

APL şi ADR, 

societatea civilă şi 

consumatorii. La acel moment, deja mai 

mult de 100 de gospodării fusese conectate 

la apeduct. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Pentru a îmbunătăţi gestionarea 

furnizorului de servicii, a fost elaborat 

planul de afaceri pentru ÎM "ApăCanal 

Costeşti". La data de 12 iulie fost organizat 

seminarul privind "Finalizarea planului de 

afaceri".  

 

A fost finalizat procesul de actualizare a 

SDSE a raionului Rîşcani, componenta AAC. 

5 audieri publice au fost organizate în luna 

iulie, în diferite localităţi din raionul Rîşcani, 

în cadrul cărora  cetăţenii au avut 

posibilitatea să îşi exprime opiniile cu privire 

acest proiect. Pe 16 august Consiliul raional 

Rîşcani a adoptat capitolul AAC al SDSE. 
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Planificare, monitorizare şi management 

 

Pentru a monitoriza şi evalua calitatea 

lucrărilor, au fost întreprinse următoarele 

acţiuni: 

 

� Angajarea supraveghetorului 

tehnic. Procedura de angajare s-a 

desfăşurat în conformitate cu 

normele de calitate în construcţie şi 

achiziţii publice. 

� Contractarea unui expert tehnic 

independent. Experţii tehnici au 

efectuat şase vizite de monitorizare 

pe teren, au prezentat şase 

rapoarte de obiecţii şi 

recomandările relevante. 

� Vizite săptămînale de monitorizare 

de către specialistul ADR din cadrul 

Departamentului Managementul 

proiectelor şi consultantul GIZ. În 

timpul vizitelor, au fost organizate 

şedinţe de coordonare ale 

Comitetului Director Local, unde au 

fost discutate progresele 

înregistrate în desfăşurarea 

lucrărilor. Implicarea beneficiarilor 

în monitorizare a fost unul dintre 

punctele-cheie care au asigurat 

succesul proiectului. 

 

Lecţiile învăţate: 

 

Investiţii fizice 

 

În timpul implementării nu au apărut 

probleme majore. Însă, în diferite stadii de 

implementare, echipa s-a confruntat cu 

unele dificultăţi, de exemplu: 

 

� Implicarea supraveghetorului tehnic 

în controlul calităţii este esenţială 

pentru a asigura calitatea în 

construcţii. Nivelul de pregătire şi 

responsabilitatea tehnică sunt mai 

scăzute decît a fost de aşteptat, 

chiar dacă aceşti specialişti sunt 

certificaţi de către stat. În cadrul 

acestui proiect a fost contractat 

expertul tehnic care efectuează 

vizite lunare de monitorizare a 

construcţiei. Implicarea expertului a 

fost foarte utilă şi recomandările 

sale au fost necesare atît pentru a 

îmbunătăţi calitatea muncii, cît şi 

pentru a stabili standarde de 

calitate pentru supraveghetorul 

tehnic. În urma intervenţiei, 

compania de construcţii a 

îmbunătăţit calitatea construcţiei, 

supraveghetorul tehnic a revizuit 

modul de a lucra, au fost stabilite 

responsabilităţi clare ale fiecărei 

părţi. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Conectarea gospodăriei la sistemul 

de aprovizionare cu apă trebuie să 

fie coordonată cu operatorul 

economic şi primarul. Este necesar 

să fie luate măsuri pentru a preveni 

conectarea ilegală, pentru a acorda 

ajutor persoanelor defavorizate 

care nu au posibilitatea să 

efectueze lucrările de conectare. 

� Activităţile care vizează 

îmbunătăţirea managementului 

întreprinderii de servicii au 

contribuit la conştientizarea părţilor 

interesate locale şi naţionale cu 

privire la necesitatea implicării mai 

active în funcţionarea sistemului. 
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Este important ca investiţiile în 

sectorul AAC să fie recuperate nu 

numai în construcţii, dar şi în 

îmbunătăţirea procesului de 

operare a sistemului. 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Metodele utilizate în planificarea, 

implementarea şi evaluarea proiectului-

pilot asigură respectul pentru proiect şi au 

fost apreciate de către instituţiile naţionale 

şi regionale. Ministerul Mediului şi MDRC 

sunt interesate de preluarea de metode 

inovatoare, cum ar fi: (1) Comitetul director, 

(2) realizarea de activităţi de investiţii 

comune şi activităţi pentru a îmbunătăţi 

gestionarea eficientă a sistemului AAC. 

 

Activităţi planificate pentru următoarele 

trei luni:  

 

Investiţii fizice 

 

� Pînă la sfîrşitul anului va fi reparat 

biroul furnizorului de servicii AAC 

"Apă Canal" Costeşti 

� Va fi procurat echipamentul 

necesar pentru funcţionarea 

eficientă a furnizorului de servicii 

„Apă-Canal" Costeşti 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Plan de afaceri pentru "Apă-Canal" 

Costeşti ar trebui să fie aprobat de 

consiliul local; 

� Elaborarea programelor de investiţii 

pe termen lung şi a planului de 

reabilitare; 

� Elaborarea unui sistem de 

penalizare / amendă pentru clienţii 

care nu respectă contractul de 

prestare a serviciilor. 

 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

� Fiecare localitate din raionul Rîşcani 

ar trebui să-şi actualizeze SDSE în 

conformitate cu SDSE, capitolul AAC 

aprobat de către Consiliul raional 

Rîşcani la 16 august; 

� Va fi iniţiată elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru clusterul 

prioritar Prut. 

 

3.2. Apă şi canalizare: “Serviciile de aprovizionare cu apă în satul Roşu, 
raionul Cahul” 

 

Construcţia apeductului a fost finalizată 

conform planului de lucru  al companiei de 

construcţii şi a inclus toate etapele  

tehnologice ale executării proiectului:  

1. Prelucrarea terenului; 

2. Lucrări de instalare a conductelor; 

3. Lucrări de instalare a fîntînilor; 

4. Asamblarea şi instalarea robinetelor de 

incendiu; 

5. Lucrări de construcţie a staţiilor de 

pompare. 
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La data de 21 iulie 2012 a avut loc recepţia 

lucrărilor de construcţie, ajunse la etapa 

finală. Recepţia finală a apeductului este 

preconizată pentru luna noiembrie.  

Investiţii fizice: Sistemul de canalizare  

În anul 2011,Guvernul României a aprobat 

alocarea sumei de 200.000 de Euro pentru 

extinderea acestui proiect. Primăria 

localităţii Roşu a organizat în decembrie 

2011 o licitaţie publică pentru a selecta o 

firmă de proiectare care să elaboreze 

desenele tehnice ale noului sistem de 

canalizare. Firma de proiectare a fost 

contractată de primăria satului Roşu în baza 

sumei de 200.000 MDL alocată din bugetul 

local. Desenele tehnice ale sistemului de 

canalizare au fost reactualizate împreună cu 

studiul hidrologic. Din cauza complexităţii 

sporite a proiectării, lucrările au fost 

încheiate în septembrie. La acest moment, 

proiectul se află în proces de verificare şi 

expertiză efectuate de către instituţiile 

relevante.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

În baza analizei diagnostice desfăşurată în 

2011 în colaborare cu administraţia Apă 

Canal Cahul, a fost întocmită o listă a 

necesităţilor operaţionale, care trebuie să 

fie finanţate din surse adiţionale, oferite de 

GIZ, către sfîrşitul anului 2012. Aceste 

necesităţi presupun achiziţionarea 

echipamentului tehnologic, echipamentului 

de siguranţă, echipamentului IT. De 

asemenea, la acest moment este elaborat 

un program de instruire al angajaţilor Apă 

Canal, care va fi implementat pe parcursul 

anului 2013. 

 

De asemenea, în perioada 9 – 15 

septembrie a fost organizată şi desfăşurată 

o vizită de studiu, cu o durată de 5 zile, 

pentru 24 de părţi interesate moldovene 

din raionul Cahul, în cadrul proiectului de 

bune practici Apa Serv Satu Mare, privind 

implementarea cooperării intercomunitare 

în sectorul aprovizionării cu apă şi 

canalizare în România. 

 

Planificare, programare şi management  
 

Scopul principal al modernizării SDSE în 

raionul Cahul, capitolul privind AAC, este de 

a oferi o orientare clară pentru dezvoltarea 

AAC, pentru a asigura accesul populaţiei la 

asistenţă de calitate şi servicii calitative de 

aprovizionare cu apă abordabile ca preţ.     

 

Actualizarea SDSE a presupus aplicarea unei 

metodologii inovative de planificare, care a 

inclus priorităţile locale şi naţionale în 

sectorul de aprovizionare cu apă şi 

canalizare. Priorităţile locale au fost 

punctate în mod participativ de către 

comunităţile locale.  

 

Capitolul SDSE a raionului Cahul privind AAC 

a fost actualizat, discutat în şedinţă publică 

şi aprobat de către Consiliul raional la data 

de 17 iulie 2012.    
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De asemenea, în august 2012 a demarat 

misiunea de oferire de asistenţă şi ajutor 

calificat oraşului Cahul şi satelor Roşu, 

Crihana Veche şi Manta în elaborarea, 

aprobarea şi implementarea formelor legale 

şi instituţionale pentru asigurarea comună a 

AAC pe teritoriile menţionate. Suplimentar 

la acest obiectiv, rezultatele activităţii 

experţilor vor contribui la dezvoltarea 

abordărilor legale şi instituţionale pentru 

asigurarea comună a AAC în cazuri similare 

în Republica Moldova.      

 

Evaluare şi Monitorizare:  

 

Au fost organizate săptămînal şedinţe de 

lucru la care au participat principalele părţi 

interesate la nivel local, reprezentanţii 

firmei de construcţii şi ai ADR Sud. În cadrul 

şedinţelor au fost puse în discuţie 

dificultăţile aferente demarării lucrărilor de 

construcţie şi instalării apeductului, 

conform planului.    

 

Prezenţa supraveghetorului tehnic în 

teritoriu este foarte importantă pentru 

monitorizarea calităţii. GIZ a contractat 

supraveghetori tehnici care să efectueze 

lunar vizite de monitorizare în teritoriu. 

Vizitele au fost utile atît pentru ameliorarea 

lucrărilor pe şantier, cît şi pentru stabilirea 

standardelor de calitate pentru 

supraveghetorul tehnic. 

 

În urma recomandărilor din partea 

experţilor, firma de construcţii a ameliorat 

calitatea lucrărilor şi a actualizat 

documentele privind lucrările de 

construcţie.      

 

 

 

Lecţii învăţate: 

 

Investiţii fizice  

Prezenţa în teritoriu a supraveghetorului 

tehnic independent este foarte importantă 

pentru monitorizarea calităţii. În Republica 

Moldova, nivelul de profesionalism al 

specialiştilor locali este scăzut. Aceştia nu 

au experienţă sau responsabilitate 

suficientă, deşi posedă autorizaţie din 

partea statului pentru prestarea serviciilor 

specializate.      

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Pentru a obţine succes în procesul de 

consolidare a capacităţii, este important de 

a începe cu estimarea necesităţilor de 

instruire.  

 

Una dintre condiţiile-cheie ale programului 

de consolidare a capacităţii este 

posibilitatea locuitorilor de a participa la 

instruire. 

 

Planificare, programare şi management  
În procesul de actualizare a SDSE, capitolul 

AAC, au fost identificate cîteva aspecte cu 

scopul de a replica acest exerciţiu în alte 

raioane:      

� În procesul de planificare este 

necesară ghidarea parvenită de la o 

parte terţă, din afara comunităţii, 

precum experţii în planificare 

strategică. De asemenea, este 

binevenită implicarea persoanelor 

responsabile de AAC la nivel 

naţional, regional şi local.     

� Asistenţa juridică este foarte 

importantă pentru consolidarea 

procesului de planificare şi anume 
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pentru stabilirea de legături între 

strategii la nivel naţional, regional şi 

local (de o importanţă majoră 

pentru ADR-uri). Colectarea de date 

la nivel local necesită mai mult 

timp. Persoanele responsabile de 

colectarea de date trebuie fie 

instruite în acest domeniu.     

� În procesul de cercetare /consultare 

trebuie să fie implicaţi 

reprezentanţii-cheie ai instituţiilor 

locale, care sunt informaţi şi au 

putere de decizie.     

� Identificarea soluţiei corecte pentru 

aprovizionarea cu apă şi canalizare 

la nivel de raion necesită o ghidare 

clară din partea Ministerului 

Mediului. Este necesar ca de la 

începutul procesului de planificare 

să se cunoască viziunea naţională 

privind aprovizionarea cu apă, 

managementul serviciului, precum 

şi cerinţele legale.  

 

Toate activităţile şi evenimentele legate de 

acest proiect au fost mediatizate pe larg, 

fiind accesibile în variate surse media: 

paginile web ale misiunii diplomatice a 

României şi Germaniei, mass-media locale şi 

internaţionale.     

 

Activităţi planificate pentru următoarele 

trei luni:  

Recepţia finală a construcţiei apeductului 

în satul Roşu depinde de condiţiile meteo. 

Darea în exploatare a sistemului este 

planificată pentru luna noiembrie 2012.  

 

Construcţia sistemului de canalizare în 

satul Roşu: planificată pentru luna 

noiembrie 2012. 

 

Ameliorarea managementului serviciilor 

publice prin extinderea planului de 

restructurare a întreprinderii municipale 

„Apă Canal Cahul”: în baza recomandărilor 

incluse în Raportul de Analiză Economică 

„Apă Canal Cahul”. Un plan de acţiuni va fi 

elaborat cu scopul de a îmbunătăţi serviciul 

de management al apei.         

 

Campania de informare şi sensibilizare 

pentru consumatori: ADR Sud, cu 

susţinerea GIZ, va contracta o firmă din 

regiunea de sud pentru a pregăti şi organiza 

campania de informare şi sensibilizare. 

Selectarea se va face în baza unui set de 

termeni de referinţă, conform cerinţelor de 

transparenţă.      

 

Planificare, programare şi management  
 

Implementarea Capitolului AAC al SDSE a 

raionului Cahul: În perioada următoare va fi 

elaborat Ghidul de planificare în domeniul 

aprovizionării cu apă şi canalizare. 

Elaborarea studiului de fezabilitate pentru 

clusterul prioritar va demara în noiembrie 

2012.  

 

Se preconizează ca studiul să fie elaborat în 

cea mai optimă formă legală şi 

instituţională, reieşind din potenţialul local. 

În aceleaşi timp, se vor organiza activităţi de 

estimare a necesităţilor. Între timp, 
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Comitetul director deja creat, ce are un rol 

de supervizare şi coordonare în cadrul 

activităţilor proiectului, a beneficiat de 

asistenţă, în termeni de traininguri şi 

logistică, pentru organizarea şedinţelor  

periodice planificate. 

 

3.3. Implementarea Proiectului-pilot privind Managementul deşeurilor 
solide: „Extinderea Managementului integrat al deşeurilor către zonele 
rurale din bazinul rîului Ciorna” 

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Bazinul rîului Ciorna este extrem de poluat 

pe o distanţă de 23 de kilometri, din cauza 

depozitării nesupravegheate a deşeurilor 

solide, precum şi din cauza rîuleţelor 

afluente ce străbat satele: Parcani, Glingeni, 

Mihuleni, Olişcani, Sestaci, Sipca din raionul 

Şoldăneşti şi satul Lipceni din raionul 

Rezina. Apele subterane din aceste sate 

sunt, de asemenea, poluate. Poluarea 

afectează 14.844 de locuitori ale acestor 

comunităţi.  

 

Oraşul Şoldăneşti are un sistem funcţional 

de canalizare ce deserveşte doar 2/3 din 

teritoriul său, amplasat pe malul drept al 

rîului Ciorna. Malul stîng rămîne poluat din 

cauza gunoiştilor neautorizate.  

 

Proiectul-pilot va reduce poluarea mediului 

prin extinderea managementului integrat 

de colectare şi stocare a deşeurilor a 

oraşului Şoldăneşti către 7 sate amplasate 

în bazinul rîului Ciorna, precum şi în alte 

localităţi din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi 

Floreşti, care va ajunge să acopere 

necesităţile unui număr de aproximativ 

200.000 de locuitori.      

 

 

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

Desenul tehnic al depozitului de deşeuri din 

Şoldăneşti  

 

Varianta finală a desenelor tehnice include 

ultimele modificări, introduse în urma 

expertizei tehnice, conform recomandărilor 

primite din partea Serviciului de Stat pentru 

Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor.  Acum, desenele tehnice şi 

cererea vor fi depuse la Fondul Ecologic 

Naţional pentru obţinerea de cofinanţare a 

lucrărilor de construcţie. Alte activităţi, 

precum procurarea de echipament şi utilaje 

de compostare, vor beneficia de suportul 

financiar al GIZ şi FNDR. 

 

Desenele tehnice ale Staţia de reciclare din 

Şoldăneşti 

 

Activităţile de reciclare sporesc durata de 

funcţionare a depozitelor de deşeuri în 

medie cu 2-3 ani, utilizarea unor instalaţii    

adecvate de compactare mai adaugă 2 ani. 

Per total, combinaţia dintre reducerea 

deşeurilor şi compactarea corespunzătoare 

a acestora permite extinderea perioadei de 

funcţionare cu pînă la 5 ani. Experţii MDS 

recomandă consolidarea şi susţinerea 
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tuturor eforturilor şi activităţilor ce au ca 

scop reducerea deşeurilor (reciclarea, 

compostarea etc.), prin implicarea activă a 

autorităţilor locale şi achiziţionarea de 

echipament corespunzător de compactare. 

Aceste instalaţii vor contribui la creşterea 

volumului de elemente reciclabile şi 

compost, contribuind direct la creşterea 

duratei de funcţionare a depozitelor de 

deşeuri. 

 

Pregătirea iniţială a desenelor tehnice a fost 

realizată parţial de IPS Iprocom. Primul 

proiect a fost îmbunătăţit prin implicarea 

unei altei companii, „Globeco 

International”, care a întocmit desenele 

tehnice, ţinînd cont de recomandările 

expertului internaţional. Desenele tehnice 

au fost finalizate şi  aprobate de Centrul 

Naţional pentru Sănătate Publică. La acest 

moment, MSPL se află în proces de 

pregătire a Documentelor de licitaţie pentru 

construirea staţiei de reciclare. Lucrările de 

construcţie urmează să înceapă anul viitor.     

 

Desenele tehnice pentru Staţia de reciclare 

de la Floreşti  

 

Pe lîngă raionul Şoldăneşti şi Rezina, MSPL 

susţine activ raionul Floreşti în pregătirea 

documentelor necesare pentru 

implementarea proiectului. Ca şi în cazul 

raionului Şoldăneşti, MSPL a organizat un 

concurs de selectare a firmei, printr-un 

proces de licitaţie, pentru elaborarea 

desenelor tehnice privind staţia de reciclare 

din Floreşti.     În urma desfăşurării licitaţiei, 

cîştigător a fost numită compania „Globeco 

International”. Urmează ca setul de 

documente să fie întocmit spre mijlocul 

lunii noiembrie 2012.  

Desenele tehnice pentru staţia de transfer 

din Floreşti şi Cotiujenii Mari (Şoldăneşti).  

MLPS planifică să organizeze un concurs pe 

bază de licitaţie pentru selectarea 

companiei ce va elabora desenele tehnice 

pentru staţia de transfer din Floreşti. 

Proiectul preliminar a fost conceput de 

către un expert internaţional, fiind elaboraţi 

Termenii de referinţă pentru selectarea 

companiei care va pregăti desenele tehnice. 

 

În acelaşi timp, MSPL a primit o scrisoare 

din partea APL I din localitatea Cotiujenii 

Mari privind susţinerea în pregătirea 

desenelor tehnice pentru staţia de transfer 

în Cotiujenii Mari. La acest moment, 

conceptul proiectului preliminar se află în 

proces de pregătire.          

 

Aprobarea în întregime a cererilor de 

susţinere financiară pentru FNDR privind 

proiectele din Şoldăneşti şi Floreşti  

Cu susţinerea MSPL, APL I din Şoldăneşti şi 

Floreşti au pregătit Notele Conceptuale şi 

cererile complete de susţinere financiară 

pentru a fi adresate FNDR.  Proiectul din 

Şoldăneşti este denumit „Îmbunătăţirea 

serviciilor municipale privind sistemul de 

colectare a deşeurilor solide, stocare 

controlată şi măsuri de reducere a 

deşeurilor în raionul Şoldăneşti şi alte 

localităţi din bazinul rîului Ciorna”, iar 

proiectul din Floreşti este denumit „Un 

mediu curat pentru o societate durabilă”. 

Ambele proiecte au fost selectate pentru a 

fi finanţate în anul 2013.  

 

Desenele tehnice pentru construcţia 

platformelor în raioanele Şoldăneşti şi 

Rezina   

Pe durata perioadei de raportare au fost 

pregătite documentele pentru investiţiile 
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legate de fondurile adiţionale de 3,6 

milioane de euro. Contribuţia dată va ajuta 

la construirea unui sistem adecvat de 

management integrat al deşeurilor solide în 

raioanele Floreşti, Şoldăneşti şi Rezina.   

 

În cele trei raioane vor fi construite 474 de 

platforme. În plus, această contribuţie 

prezintă o oportunitate semnificativă de 

achiziţionare a echipamentului ce ţine de 

necesităţile logistice şi de instalaţiile de 

compostare,  pentru centrul de deşeuri. De 

asemenea, se ia în calcul şi necesitatea de 

renovare a oficiului ÎM Regia Apă Şoldăneşti 

şi de achiziţionare a echipamentului necesar 

pentru angajaţi.  

 

Suma totală a investiţiilor în sectorul MDS în 

vederea îmbunătăţirii managementului 

integrat a deşeurilor solide în raioanele 

Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina se ridică la 2,3 

milioane de euro. Această sumă include 

construcţia de platforme şi achiziţionarea 

echipamentului necesar pentru platforme, 

renovarea oficiului şi achiziţionarea 

echipamentului necesar pentru oficiu, 

achiziţionarea auto-specialelor, a unui 

buldozer, a echipamentului pentru 

instalaţiile de compostare, a containerelor 

de diferite dimensiuni etc.  

 

Acordul financiar a fost semnat de către toţi 

partenerii, fiind prezentate toate 

documentele necesare. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

În această perioadă, Întreprinderea 

Municipală din Şoldăneşti a beneficiat de 

asistenţă în ceea ce priveşte implementarea 

unor recomandări privind contabilitatea, 

menţionate în raportul de diagnostic. 

Contabilul de la ÎM Apă Şoldăneşti şi 

primarul localităţii au participat la un atelier 

de lucru, privind planificarea bugetului 

pentru anul următor. Atelierul de lucru a 

fost organizat de partenerul GIZ, proiectul 

USAID „Programul de Susţinere a 

Autorităţilor Locale”.       

 

MSPL a implicat experţi din domeniul juridic 

şi financiar pentru a pregăti o listă a 

documentelor necesare şi anume a unui 

model de acord între ÎM şi APL pentru 

prestarea de servicii în sectorul MDS, 

precum şi a unui Contract, a unui model de 

decizie pentru reprezentantul APL privind 

aprobarea taxelor pentru servicii şi 

aprobarea acordurilor etc. În prezent, 

aceste documente se află în etapa finală de 

elaborare.      

 

În ceea ce priveşte CIC, APL-urile de nivelul I 

şi II din Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina au 

semnat o declaraţie de parteneriat  pentru 

a adera la conceptul propus de CIC. Au fost 

create grupuri de lucru pentru aspectele 

financiare /tehnice, precum şi pentru 

aspectele juridice /instituţionale.  

 

 

Planificare, Monitorizare şi Management  

 

În perioada de raportare, GIZ Moldova, 

împreună cu echipa SLE, consultanţi juniori 

de la Universitatea Humboldt din Germania, 

a organizat cîteva activităţi de planificare 

participativă cu scopul de a actualiza 

capitolul MDS al SDSE pentru Şoldăneşti, 

Floreşti şi Rezina. 
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Lecţii învăţate:  

 

Investiţii fizice  

 

� Capacităţile companiilor locale de 

proiectare necesită ameliorare şi 

actualizare prin instruire.  

� Este necesar de a încuraja APL -urile 

pentru ca acestea să se implice mai 

activ în procesul de cooperare 

pentru îmbunătăţirea serviciilor 

publice.  

 

Activităţi planificate pentru următoarele 

trei luni:  

 

Investiţii fizice  

 

� Prezentarea la Fondul Ecologic 

Naţional a desenelor tehnice 

privind construcţia depozitului 

sanitar, pentru a obţine finanţare 

pentru anul viitor.  

� Finalizarea desenelor tehnice 

privind staţia de reciclare din 

Floreşti. Ulterior, desenele vor fi 

depuse spre aprobare la 

Inspectoratul Ecologic de Stat şi 

Serviciul de Stat pentru Verificarea 

şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor. 

� Selectarea, prin intermediul unui 

proces de licitaţie, a companiilor 

care vor elabora desenele tehnice 

pentru staţia de transfer din Floreşti 

şi cea din Cotiujenii Mari 

(Şoldăneşti).  

� Pregătirea documentelor necesare 

pentru desfăşurarea licitaţiei prind 

construcţia staţiei de reciclare din 

Şoldăneşti. 

� Desfăşurarea lucrărilor de 

construcţie în trei raioane: Floreşti, 

Şoldăneşti şi Rezina pentru 

construirea a 474 de platforme.  

� Renovarea oficiului ÎM Regia Apă 

Şoldăneşti.    

�  

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Efectuarea unui studiu de 

fezabilitate în trei raioane, pentru 

sectorul MDS  

� Efectuarea unui studiu de referinţă, 

prin intermediul Grupurilor de 

lucru, în cadrul CIC, privind zona de 

MDS din raioanele Floreşti, 

Şoldăneşti şi Rezina  

� Facilitarea şi Crearea grupurilor de 

lucru în cadrul abordării CIC pentru 

aspecte economice / tehnice, 

precum şi juridice /instituţionale        

� Pregătirea tuturor acordurilor  

/contractelor necesare pentru 

furnizorul de servicii MDS  

� Lansarea unei campanii de 

informare şi sensibilizare în sectorul 

MDS pentru raioanele Floreşti, 

Şoldăneşti şi Rezina     

 

Planificare, Monitorizare şi Management  

 

� Facilitarea Grupului de Lucru pentru 

echipa de actualizare a SDSE din trei 

raioane      

� Prezentarea de către echipa SLE a 

rezultatelor pentru ca, ulterior, 

expertul să elaboreze 

recomandările pentru actualizarea 

capitolului SDSE, în cazul fiecărui 

raion 

     



 

 50 

3.4. Eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă „Creşterea 
eficienţei energetice a spitalului din Orhei” 

Descrierea succintă a proiectului:  
 

Acest proiect urmăreşte creşterea eficienţei 

energetice a spitalului raional din Orhei. Acest 

spital deserveşte şi locuitorii altor trei raioane, 

de aceea el poate fi considerat a fi o instituţie 

de nivel regional. 

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice     

 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 

Perinatal (blocul de maternitate) al Spitalului 

regional Orhei 

 

În perioada iunie – septembrie 2012 au fost 

efectuate toate lucrările de schimbare a 

ferestrelor. În total, au fost schimbate 762,23 

m2 de ferestre externe şi uşi, dintre care 

suprafaţa ferestrelor reprezintă 741,56 m2 

(7,3%). 

 

Lucrările adiţionale identificate – lucrări de 

zidărie şi tencuială pentru pantele ferestrelor 

– au fost efectuate, iar suma finală a 

cheltuielilor a atins 108.683,30 lei. Anexa la 

contract a fost aprobată de către Agenţia de 

Achiziţii Publice abia la începutul lunii august 

2012 (1 august 2012). 

 

Instalarea Sistemului inteligent de 

monitorizare a consumului de energie  

 

A fost finalizat conceptul de monitorizare a 

consumului de energie a spitalului. A fost 

identificată locaţia pentru instalarea 

contoarelor pentru consumul de electricitate, 

energie termică şi apă. A fost elaborat primul 

proiect al cerinţelor tehnice pentru 

documentele de licitaţie.   

 

Potrivit acestui concept, sistemul de 

monitorizare ar trebui să acopere următoarele 

resurse consumate:   

� Gaz natural: consumul de gaz 2011: 

3.093 MWh 

� Electricitate: consumul de electricitate 

2011: 856 MWh 

� Apă: consumul de apă 2011: 30.459 

m³ 

� Energia termică livrată în blocurile 

instituţiei (prin sistemul raional de 

termoficare) 

 

Sistemul general de monitorizare urmează să 

preia automat datele indicate de contoare 

(valorile orare, zilnice, lunare, anuale pentru 

analiza profilelor de sarcină) şi să le transmită 

către staţia de lucru a sistemului de 

monitorizare, prin intermediul unui sistem de 

transfer de date fără fir. 

 

Costul total estimat este de aproximativ 

67.000 Euro, dintre care 20.000 de Euro au 

fost alocaţi din fondurile adiţionale.  

 

Merită să fie menţionat faptul că aceste lucrări 

preliminare pentru implementarea sistemului 

de monitorizare a consumului de energie au 

fost efectuate datorită suportului din partea 

experţilor naţionali şi internaţionali, precum şi 

a gestionarului de energie al beneficiarului 

(Spitalul din Orhei).  

 

Măsuri ce urmează a fi implementate din 

fondurile adiţionale alocate  

 

În august 2012, Guvernul Germaniei a alocat 

fonduri adiţionale, fiind identificate 

următoarele măsuri pentru implementare: 
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1) Implementarea unui sistem 

inteligent de monitorizare a 

consumului de energie în Spitalul 

Regional Orhei;   

2) Izolarea termică a blocului de 

Terapie şi Pediatrie;  

3) Renovarea reţelei interne a 

spitalului de aprovizionare cu apă 

caldă şi rece, precum şi a 

sistemului de canalizare a blocului 

de Pediatrie;  

4) Renovarea şi modernizarea 

sistemului de iluminare exterioară 

al Spitalului regional Orhei;  

5) Schimbarea ferestrelor şi uşilor al 

Blocului de Terapie al Spitalului 

Regional Orhei;       

6) Instalarea a trei substaţii 

autonome de termoficare (SAT) în 

blocurile Spitalului Regional Orhei.   

 

Suma totală alocată adiţional pentru Spitalul 

din Orhei este de 394.500 Euro, dintre care 

20.000 au fost preconizaţi pentru Sistemul 

inteligent de monitorizare a consumului de 

energie.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Schimbarea ferestrelor externe de la Centrul 

Perinatal  

 

Prima tranşă de 50.000 de Euro a fost utilizată 

complet. În prezent, ne aflăm la etapa de 

elaborare a rapoartelor financiare privind 

utilizarea primei tranşe de bani.  

 

Instalarea Sistemului inteligent de 

monitorizare a consumului de energie  

 

Pentru a asigura gestionarea eficientă a 

sistemului, s-a luat decizia de a oferi instruire 

în cadrul Cursului EUREM, prin Programul 

pentru pregătirea managerilor în domeniul 

eficienţei energetice în Moldova, oferit de 

către Camera de Comerţ şi Industrie. 

Demararea cursului de instruire este 

preconizat pentru sfîrşitul anului 2012, 

începutul anului 2013.  

 

Măsuri ce urmează a fi implementate din 

fondurile adiţionale alocate  

 

Pentru implementarea măsurilor propuse, au 

fost efectuate un şir de lucrări preliminare:   

1) Elaborarea desenelor tehnice şi 

estimarea costurilor;  

2) Elaborarea documentelor de 

descriere a proiectului;  

3) Aprobarea, de către Serviciul de 

Stat pentru Verificarea şi 

Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor, a documentelor 

tehnice şi a estimării de cost;  

4) Schiţarea cerinţelor tehnice 

pentru documentele de licitaţie;  

5) Elaborarea documentelor de 

licitaţie.  

 

Planificare, Monitorizare şi Management  

 

Măsuri ce urmează a fi implementate din 

fondurile adiţionale alocate  

 

La 20 septembrie 2012 au fost semnate 

Amendamentul la Acordul de finanţare şi 

Acordul Special, datat din 14 octombrie 2011. 

Contribuţia financiară (sub formă de grant) va 

fi utilizată exclusiv pentru izolarea termică a 

blocurilor de Terapie şi Pediatrie, instalarea 

ferestrelor eficiente energetic, instalarea 

substaţiilor de termoficare, renovarea 

sistemului de aprovizionare cu apă, instalarea 

sistemului inteligent de monitorizare a 

consumului de energie în Spitalul Regional 

Orhei, oraşul Orhei, Republica Moldova.     
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Lecţii învăţate:  

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Mulţi beneficiari publici ai suportului 

din partea donatorilor implementează 

diferite proiecte într-o manieră ad-

hoc. În majoritatea cazurilor lipseşte 

conceptul concret al măsurilor ce 

trebuie implementate, precum şi 

prioritizarea acestora. Drept rezultat, 

este afectată calitatea măsurilor 

implementate. Pentru a evita aceste 

situaţii, se recomandă atît donatorilor, 

cît şi beneficiarilor să elaboreze 

conceptul măsurilor de eficienţă 

energetică pentru a fi implementate, 

precum şi prioritizarea lor.  

 

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni:  

 

Investiţii fizice  

 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 

Perinatal  

 

� Elaborarea contractului de transfer de 

proprietate. 

� Transferul de proprietate.  

 

Instalarea Sistemului inteligent de 

monitorizare a consumului de energie  

 

� Finalizarea documentelor de licitaţie 

pentru selectarea  companiei ce va 

instala contoarele. Semnarea 

contractului cu cîştigătorul şi 

demararea lucrărilor de instalare.    

� Contractarea supraveghetorului 

tehnic pentru supravegherea lucrărilor 

de instalare a sistemului de 

monitorizare a consumului de energie 

în Spitalul Regional Orhei.  

� Contractarea, pe termen scurt, a unui 

expert (membrul de sprijin /back-

stopper) care să asigure verificarea şi 

controlul calităţii a sistemului de 

monitorizare a consumului de energie 

din Spitalul din Orhei.  

 

Măsuri ce urmează a fi implementate din 

fondurile adiţionale alocate  

 

� Desfăşurarea de licitaţii publice pentru 

toate lucrările şi bunurile necesare;  

� Lansarea procedurilor de licitaţie 

pentru achiziţionarea lucrărilor şi 

bunurilor necesare; 

� Semnarea contractului cu cîştigătorii 

licitaţiilor şi demararea lucrărilor;  

� Contractarea supraveghetorului 

tehnic pentru măsurile adiţionale 

implementate;  

� Contractarea, pe termen scurt, a 

experţilor (membrilor de sprijin /back-

stoppers) care să asigure verificarea şi 

controlul calităţii măsurilor propuse 

de economisire a energiei.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Pregătirea şi desfăşurarea atelierului 

de lucru „Eficienţa energetică în 

spitale – schimb de experienţă”; 

desfăşurarea, în cadrul unui 

eveniment public, a unei prezentări 

privind Sistemul inteligent de 

monitorizare a consumului de energie 

şi rezultatele acestuia.   

� Angajarea companiei / a experţilor 

pentru elaborarea cursului de instruire 

„Managementul eficient al 

consumului de energie în spitale”. 

Demararea cursului de instruire.  

� Pregătirea şi efectuarea vizitei de 

studiu în locaţia unde a fost 



 

 53 

implementat cu succes proiectul 

privind eficienţa energetică, din 

complexul Spitalului din Orhei.  

� Contractarea unei companii /ONG / 

unor consultanţi pentru elaborarea 

materialelor de informare. Elaborarea 

proiectului materialelor de informare 

şi sensibilizare.  

 

 

 

 

Planificare, monitorizare şi management  

 

� Elaborarea unui plan de monitorizare 

a eficienţei energetice. Elaborarea 

conceptului planului de monitorizare a 

eficienţei energetice pentru Spitalul 

Regional  din Orhei.   

� Încurajarea Comitetului director 

pentru activitatea de implementare a 

proiectului: organizarea reuniunilor de 

coordonare a proiectului, pregătiri şi 

suport logistic.  

3.5. Eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă: „Sistemul de 
iluminare stradală eficientă din punct de vedere energetic în comuna 
Tătărăuca Veche”  

 
Descrierea succintă a proiectului:  

 

Proiectul prevede instalarea unui sistem de 

iluminare stradală pe principalele străzi şi 

clădiri ale instituţiilor publice în fiecare din 

cele şase sate din comuna Tătărăuca Veche. 

Aproximativ 2,2 mii de locuitori vor beneficia 

de pe urma acestui proiect. 

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice  

 

Proiectul tehnic „Sistemul de iluminare 

stradală în comuna Tătărăuca Veche”, raionul 

Soroca, constă din şase părţi (pentru fiecare 

localitate a fost elaborat un proiect aparte):      

1. „Iluminarea stradală în satul Tătărăuca 

Veche”  

2. ”Iluminarea stradală în satul Tătărăuca 

Nouă” 

3. ”Iluminarea stradală în satul Slobozia 

Nouă” 

4. ”Iluminarea stradală în satul Niorcani” 

5. ”Iluminarea stradală în satul 

Tolocăneşti” 

6. ”Iluminarea stradală în satul Decebal” 

 

Părţile cuprind zona comunei Tătărăuca 

Veche. Proiectul tehnic a fost verificat de către 

Serviciului pentru Verificarea şi Expertizarea 

Proiectelor şi Construcţiilor de pe lîngă 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor, în colaborare cu experţii numiţi 

pe termen scurt. 

 

În urma inspecţiilor şi verificărilor, au fost 

stabiliţi indicatorii tehnici de bază:  

� Lungimea totală a reţelei de iluminare 

stradală - 20.52 km; 

� Numărul de corpuri de iluminat ce 

urmează a fi montate - 334; 

� Numărul panourilor de control şi a 

sistemului de iluminare stradală - 1; 

� Piloni de suport pentru reţeaua de fire 

electrice - 8. 

 

Au fost elaborate, în baza proiectului tehnic,  

documentele de licitaţie, ce conţin caietele de 

sarcini tehnice pentru selectarea companiei 

care va executa lucrările de construcţie şi 

instalare a reţelelor de iluminare stradală. 

Documentele de licitaţie au fost verificate şi 

de Agenţia pentru Eficienţă Energetică. Astfel, 
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au fost stabiliţi parametrii minimi admisibili de 

performanţă pentru iluminarea stradală cu 

LED-uri. La sugestia AEE, aceşti parametri au 

fost incluşi în documentele de licitaţie.  

 

Bugetul stabilit în cadrul Acordului de 

Finanţare semnat între GIZ, MDRC şi ADR Nord 

este de 50.000 Euro sau aproximativ 800.000 

MDL.  

 

La 6 august 2012 a fost selectată compania 

care va executa lucrările de construcţie şi 

instalare a reţelei de iluminare stradală. 

Contractul a fost semnat la data de 17 august 

2012. Autorizaţia de construcţie a fost emisă 

de către comuna Tătărăuca Veche la 14 

septembrie 2012. La acest moment, lucrările 

de construcţie şi instalare a reţelei, precum şi 

a corpurilor de iluminat se află la etapa de 

implementare.     

 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

APL din Tătărăuca Veche, în baza Raportului 

de Asistenţă Juridică în identificarea 

instituţionalizării optime a serviciului de 

iluminare stradală eficientă în Tătărăuca 

Veche, în baza deciziei consiliului local, a 

fondat şi înregistrat Întreprinderea Municipală 

„Tătărăuca-Service”. În procesul de luare a 

deciziei privind fondarea întreprinderii 

municipale, s-au luat în consideraţie cîţiva 

factori:   

� Atît în localitatea în cauză, cît şi în 

satele din vecinătate nu există 

întreprinderi care să presteze servicii 

de aprovizionare cu apă şi canalizare, 

de exploatare, mentenanţă şi 

reparaţie a drumurilor locale, a 

reţelelor de canalizare, a iluminării 

stradale etc; 

� În comuna Tătărăuca Veche au fost 

implementate cîteva proiecte, iar 

altele sunt în curs de implementare, 

pentru ca întreprinderea municipală 

nou formată să poată beneficia de pe 

urma rezultatelor acestor proiecte, 

după cum este cazul apeductului din 

satul Decebal. Nu mai puţin important 

este şi proiectul-pilot „Iluminarea 

stradală eficientă în satul Tătărăuca 

Veche”, raionul Soroca, finanţat de 

către GIZ şi implementat de ADR Nord, 

cu suportul partenerilor de proiect – 

Agenţia pentru Eficienţa Energetică. 

 

După înregistrare, ÎM „Tătărăuca-Service” încă 

nu a produs profit. Unica sursă de profit ar 

putea fi tractorul cu remorcă, achiziţionat de 

curînd, care ar putea fi utilizat în prestarea 

serviciilor contra plată persoanelor fizice şi 

juridice din regiune.  

 

La 16 august 2012, primarul comunei 

Tătărăuca Veche a solicitat MSPL să le ofere 

suport, prin contractarea unor experţi sau a 

unei companii de consultanţă, în vederea 

elaborării unui plan de afaceri pentru ÎM 

„Tătărăuca-Service”, pentru o perioadă de 3-5 

ani, fapt ce îi va permite acestei întreprinderi 

municipale să funcţioneze, să genereze surse 

de venit, iar acestea din urmă să acopere 

toate cheltuielile şi să genereze o balanţă 

pozitivă. În procesul de elaborare a planului de 

afaceri se va ţine cont de amplasarea 
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geografică, de situaţia administrativă şi 

demografică şi socio-economică, de strategiile  

regionale şi locale de dezvoltare, precum şi de 

alte aspecte. Se va atrage atenţia asupra 

implicării posibile a întreprinderii municipale 

în regionalizarea serviciilor publice, în proiecte 

de infrastructură, de eficienţă energetică etc., 

precum şi în atragerea de granturi şi afaceri pe 

termen lung. În procesul de elaborare a 

Planului de Afaceri este necesar ca experţii 

sau Compania de consultanţă să înceapă de la 

analiza situaţiei curente şi să schiţeze posibile 

scenarii privind asigurarea prestării de servicii 

comunale către populaţie, luînd în calcul  

noţiunea de economie de scară, de cooperare 

intercomunitară /regionalizare. Opţiunile de 

prestare a serviciilor, inclusiv opţiunea de 

cooperare intercomunitară / regionalizare 

trebuie să fie supuse unei evaluări şi să fie 

prezentate părţilor interesate, pentru 

selectarea celei mai bune opţiuni, care va sta 

la baza elaborării Planului de Afaceri.    

 

La acest moment se află în proces de 

elaborare Termenii de Referinţă, privind 

contractarea unui expert sau a unei companii 

de consultanţă, în perspectiva elaborării unui 

Plan de Acţiuni pentru o perioadă de 3-5 ani.  

 

În septembrie 2012 a fost estimată suma 

aproximativă necesară pentru repararea ÎM 

„Tătărăuca-Service”, iar Serviciul pentru 

Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor al Ministerului pentru 

Dezvoltare Regioanlă a efectuat verificările de 

rigoare. La 28 septembrie 2012 a fost întocmit 

raportul de verificare.    

 

Planificare, Monitorizare şi Management  

 

Cu scopul de a familiariza locuitorii comunei 

cu principalele obiective ale proiectelor ce 

urmează a fi implementate, au fost elaboraţi 

Termenii de Referinţă. La 18 septembrie 2012 

a fost anunţată o licitaţie pentru selectarea 

prestatorului de servicii care va organiza  

campania de informare şi sensibilizare a 

populaţiei comunei - beneficiarul iluminării 

stradale în Tătărăuca-Veche, Soroca, în cadrul 

proiectului lansat „Sistemul de iluminare 

stradală eficientă din punct de vedere 

energetic în comuna Tătărăuca Veche”. 

Campania va viza cîteva grupuri-ţintă, precum 

oamenii simpli de toate vîrstele din comuna 

Tătărăuca-Veche, elevii şi profesorii de la 

şcoala medie „Eva Gudumac”, agenţii 

economici care îşi desfăşoară activitatea în 

teritoriu, funcţionarii publici şi angajaţii 

instituţiilor de stat. Campania de informare şi 

sensibilizare va lansată şi desfăşurată în 

octombrie 2012.    

 

Cu scopul de a spori nivelul de cunoaştere şi 

de a încuraja APL să asigure funcţionarea 

durabilă a serviciului de iluminare stradală în 

zonele rurale ale Republicii Moldova, au fost 

întocmiţi Termenii de Referinţă pentru 

producerea unui film şi editarea unui Ghid 

practic privind iluminarea stradală eficientă în 

zonele rurale ale Republicii Moldova. La 18 

septembrie 2012 a fost lansată licitaţia pentru 

selectarea prestatorului de servicii, care 

urmează să elaboreze şi să producă filmul.          

 

Lecţii învăţate:  

 

Investiţii fizice  

 

Privită în ansamblu, situaţia privind iluminarea 

stradală în zonele rurale din Republica 

Moldova variază de la caz la caz. Se atestă 

lipsa unui concept clar referitor la cine 

gestionează reţeaua de iluminare stradală, 

care sunt componentele sistemului de 

iluminare stradală, care este procentajul 

acesteia din consumul total de electricitate 

etc. Satele care au dorit să-şi promoveze 

imaginea, au identificat diferite soluţii, fără a 
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efectua studii preliminare. Unele au mers pe 

calea restaurării reţelelor vechi, rămase din 

perioada sovietică, altele au investit fonduri 

publice sau granturi, fără a lua în calcul atît 

consumul de energie ce trebuie plătit lunar, cît 

şi costurile de mentenanţă.      

 

În cazul deteriorărilor, necesităţii schimbării 

de becuri de iluminat, a reconstrucţiei 

reţelelor electrice de către companiile de 

distribuţie (schimbarea staţiilor vechi şi a 

liniilor de tensiune), APL sunt unicele în 

măsură să acţioneze şi să soluţioneze aceste 

nereguli, fie prin intermediul unei 

întreprinderi municipale sau a unei 

întreprinderi care gestionează aceste servicii, 

fie prin intermediul unei companii private de 

distribuţie a electricităţii din teritoriu. Este 

necesar ca achitarea pentru aceste servicii să 

se facă din bugetul APL. La acest moment, 

bugetele locale insuficiente nu permit 

restaurarea reţelelor de iluminare stradală. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Cu scopul de a asigura procesul de restaurare 

a reţelelor de iluminare stradală în localităţile 

rurale, care erau pînă în anul 2007 gestionate 

de companiile teritoriale de distribuţie (în 

acest context e necesar de menţionat faptul 

că aceste companii au demontat reţelele în 

anul 2007, în timpul implementării lucrărilor 

de reabilitare a reţelelor electrice), este 

necesar de a aplica un nou concept, ce implică 

îmbunătăţirea legislaţiei:     

 

� Aceste companii trebuie să restaureze 

reţelele de iluminare stradală, luînd în 

consideraţie tariful pentru 

electricitate din anul 2007. APL 

trebuie să plătească pentru instalarea 

sau schimbarea becurilor de iluminare 

stradală şi pentru consumul de 

energie electrică utilizată pentru 

iluminarea stradală.     

� Ține de responsabilitatea APL să 

restaureze sau reconstruiască 

/construiască reţelele de iluminare 

stradală, utilizînd fonduri publice, 

granturi sau proiecte. Ulterior, aceste 

reţele vor fi transmise companiilor de 

distribuţie a electricităţii din teritoriu, 

care vor fi obligate să asigure 

mentenanţa reţelei din tarifele 

stabilite pentru electricitate. APL vor 

plăti pentru instalarea sau schimbarea 

becurilor electrice de iluminare 

stradală şi pentru consumul de 

energie electrică aferente sistemului 

de iluminare stradală.   

 

Planificare, monitorizare şi management  

 

Colaborarea extensivă dintre primarul 

comunei şi sat în direcţia regionalizării 

serviciilor publice pentru crearea de 

întreprinderi inter-municipale, permite 

crearea unor servicii durabile, care generează 

profit, asigură calitatea şi preţul redus. 

     

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni:  

 

Investiţii fizice  

 

În această perioadă, sunt planificate  lucrări de 

construcţie şi instalare a reţelelor de iluminare 

stradală în fiecare dintre localităţile 

comunităţii Tătărăuca Veche, conform 

proiectului tehnic şi specificării volumului de 

lucru şi materiale. Se preconizează ca lucrările 

să se încheie în următoarea perioadă de 

raportare.   
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Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Contractarea unei companii, precum şi 

a experţilor locali şi internaţionali 

pentru pregătirea modulului de 

instruire „Iluminarea stradală eficientă 

în zonele rurale ale Republicii 

Moldova”.    

� Contractarea unei companii, precum şi 

a experţilor locali şi internaţionali 

pentru elaborarea proiectului ghidului 

practic privind iluminarea stradală 

eficientă în zonele rurale ale Republicii 

Moldova. 

� Contractarea unei companii, precum şi 

a experţilor locali şi internaţionali 

pentru elaborarea proiectului  

Planului de afaceri şi a unui soft 

pentru ÎM „Tătărăuca-Service”.      

� Contractarea unei companii, precum şi 

a experţilor locali şi internaţionali 

pentru producerea unui film privind 

iluminarea stradală eficientă în zonele 

rurale ale Republicii Moldova.   

� Pregătirea şi efectuarea vizitelor de 

studiu la un proiect de succes în 

domeniul iluminării stradale.      

 

Planificare, monitorizare şi management  

Cu scopul facilitării activităţii Comitetului 
director al proiectului, vor fi desfăşurate 
următoarele activităţi: organizarea şedinţelor 
pentru coordonarea şi monitorizarea 
proiectului; monitorizarea şi supravegherea  
lucrărilor de construcţie / instalare; crearea 
echipelor de evaluare; contractarea experţilor 
tehnici; instruire şi suport logistic. 
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Capitolul 4. Aspecte transversale 

Acest capitol al Raportului cu privire la progres 
prezintă informaţia cu privire la activităţile 
proiectului în următoarele domenii: misiuni de 
consultanţă şi recrutarea personalului, 
egalitatea de gen şi monitorizare şi evaluare. 

Următoarele sub-capitole prezintă informaţii 
cu privire la activităţile realizate în perioada 
de raportare şi cele planificate pentru 
următoarele trei luni. 

4.1. Misiuni de consultanţă şi recrutarea personalului

În cadrul Domeniului de intervenţie 2, 
Planificarea şi Programarea Regională a 
proiectului GIZ de MSPL, GIZ a lansat tenderul 
cu privire la realizarea activităţilor pilot de 
planificare şi programare regională. În 
rezultatul tenderului, la 1 iulie, 2012 a fost 
contractat Consorţiul GOPA 2. Conform 
contractului, Consorţiul de Consultanţă GOPA 
2 oferă următorii experţi internaţionali şi 
naţionali pe termen lung şi scurt: 
 

� Dl Dr Colm Mc Clements în calitate de 
lider de echipă 

� Dna Stela Corobceanu în calitate de 
expert naţional pe termen lung  

� Dna Tamara Guvir în calitate de expert 
naţional pe termen lung în 
managementul deşeurilor solide 

� Dl Sergiu Robu în calitate de expert 
naţional pe termen lung în eficienţa 
energetică 

� Dl Mihail Cojocaru în calitate de 
expert naţional pe termen lung în 
aprovizionarea cu apă şi canalizare  

� Experţi internaţionali pe termen scurt 
pînă la 8.000 experţi-luni 

� Experţi naţionali pe termen scurt pînă 
la 30.000 experţi-luni 

 

În perioada raportată, experţii Consorţiului de 
Consultanţă GOPA 2 au început lucrul asupra 
Raportului Incipient şi, în acelaşi timp, au 
lucrat asupra studierii şi elaborării proiectelor 
investiţionale în sectoarele AAC, MDS şi EE. 
 
Extinzînd activităţile Domeniului de 
intervenţie 2 de Planificare şi Programare 
Regională a proiectului GIZ de MSPL şi ajustînd 
structura organizaţională a sa, proiectul GIZ de 
MSPL l-a recrutat pe Dl Alexandr Muravschi în 
calitate de Consultant superior în Planificarea 
şi Programarea Regională. 
 
 
Activităţi planificate pentru următoarele trei 
luni  
 
Consorţiul de Consultanţă GOPA 2 va finaliza 
etapa incipientă şi va prezenta Raportul 
Incipient în luna octombrie 2012. Raportul 
Incipient va constitui baza pentru discutarea şi 
coordonarea planurilor de activitate pentru 
implementarea activităţilor de planificare şi 
programare regională. În acelaşi timp, se 
preconizează de a continua Misiunile 
internaţionale şi naţionale pe termen scurt 
pentru analiza şi elaborarea proiectelor 
investiţionale care sunt pregătite pentru 
finanţare adiţională. 

4.2. Egalitatea de gen

Includerea dimensiunii de gen este declarată o 
prioritate în Strategia Naţională de 
Descentralizare, iar proiectul GIZ MSPL 
recunoaşte domeniul larg de integrare a 
dimensiunii egalităţii de gen în planificarea, 
implementarea şi monitorizarea proiectelor 
sale pilot. Un indicator legat de gen a fost 
adaptat anterior şi anume: 

„În trei localităţi rurale, peste 50% din 
măsurile planificate sunt implementate, ceea 
ce sporeşte accesul femeilor la serviciile 
publice.”  
 
MSPL este în proces de actualizare a politicii 
sale de egalitate de gen şi de elaborare a unei 
abordări mai sistematice faţă de includerea 
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dimensiunii de gen în planificarea, 
implementarea şi monitorizarea activităţilor 
de proiect. Pentru aceasta, a fost angajat un 
expert pe termen scurt pentru a evalua critic 
starea actuală a consideraţiunilor de gen în 
program, a face recomandări şi a elabora un 
plan de acţiuni în vederea unui proces 
comprehensiv de includere a dimensiunii de 
gen. În particular, expertul pe termen scurt va 
îndeplini următoarele sarcini: 
 

� Analiza nivelului actual de integrare a 
dimensiunii de gen în MSPL 

� Desfăşurarea unei instruiri în 
aspectele de gen şi dezvoltare şi în 
includerea dimensiunii de gen  

� Acordarea asistenţei echipei privind 
integrarea dimensiunii de gen în 
intervenţiile proiectului  

� Cooperarea cu echipa de monitorizare 
şi evaluare la incorporarea dimensiunii 
de gen şi a unei politici actualizate de 
egalitate de gen în sistemul de 
monitorizare şi evaluare 

� Susţinerea echipei MSPL şi a 
partenerilor săi la colectarea datelor 
de reper pentru monitorizarea politicii 
privind egalitatea de gen 

� Acordarea asistenţei la consolidarea 
procesului de includere a dimensiunii 
de gen  

 
La realizarea sarcinilor enumerate mai sus, 
expertul pe termen scurt va colabora cu 
persoana de contact pe domeniul gender al 
proiectului GIZ MSPL şi va crea un parteneriat 
cu UN Women Moldova. Ajustarea 

intervenţiilor proiectului într-un mod sensibil 
la dimensiunea de gen este preconizată 
pentru perioada octombrie 2012 - octombrie 
2013. Evaluarea iniţială a situaţiei actuale cu 
privire la includerea dimensiunii de gen şi 
facilitarea unui atelier de lucru cu privire la 
gen va avea lor în octombrie 2012.  
 
Activităţi planificate pentru următoarele trei 
luni  
 
Următoarele activităţi sunt planificate pentru 
următoarele trei luni în domeniul egalităţii 
genurilor: 
 

� Atelier de lucru / instruire în 
egalitatea de gen şi includerea 
dimensiunii de gen (17 octombrie 
2012) 

� Evaluarea situaţiei actuale a includerii 
dimensiunii de gen (8-19 octombrie 
2012) 

� Evaluarea dimensiunilor de gen în 
studiile de bază  

� Identificarea necesităţilor ulterioare 
de bază  

� În funcţie de necesităţile de bază 
identificate: colectarea şi analiza 
datelor cu privire la accesul femeilor la 
serviciile publice 

� Acordarea recomandărilor privind 
ajustarea implementării anumitor 
proiecte  

� Ajustarea sistemului de monitorizare 
şi evaluare în modul corespunzător 
(expert extern în gender în cooperare 
cu echipa de monitorizare şi evaluare)  

4.3. Monitorizare şi evaluare

Pe fundalul extinderii sale, proiectul MSPL 
actualizează sistemul existent de monitorizare 
şi evaluare pentru ca acesta să includă 
monitorizarea celui de-al doilea domeniu de 
intervenţie finanţat de Sida (Planificare şi 
Programare Regională). Pe lîngă această 
încorporare, s-a decis să se modernizeze 
sistemul existent de monitorizare şi evaluare 
din punct de vedere metodologic şi să-l 
adapteze la standardele noi ale Sistemelor GIZ 

de Monitorizare Bazată pe Rezultate (MBR) 
pentru ambele domenii de intervenţie. 
 
Pentru a facilita acest proces, a fost 
consolidată structura sistemului de 
monitorizare şi evaluare în cadrul proiectului 
MSPL, au fost realizate mai multe activităţi de 
monitorizare şi evaluare şi vor fi întreprinse 
acţiuni suplimentare în perioada următoare de 
raportare. 
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� Din septembrie 2012 pînă în iulie 
2013, doi consultanţi juniori în 
Monitorizare şi Evaluare vor face 
parte din echipa MSPL la Chişinău, 
fiecare din ei axîndu-se pe una din 
domeniile de intervenţie ale 
proiectului. Un expert superior pe 
termen scurt din Germania îi susţine şi 
va veni în Moldova pentru un şir de 
misiuni. Împreună, echipa este 
responsabilă de integrarea 
menţionată mai sus şi modernizarea 
sistemului de monitorizare şi evaluare, 
care va fi funcţional pînă în luna iulie 
2013. Obiectivul echipei este de a 
ajusta sistemul de monitorizare şi 
evaluare al proiectului la principiile şi 
standardele GIZ. 

� Pînă în prezent, activităţile echipei noi 
de monitorizare şi evaluare s-au axat 
pe colectarea documentelor relevante 
şi existente şi pe analiza situaţiei 
curente a monitorizării în cadrul 
MSPL. În plus, între 25-26 septembrie, 
2012, expertul pe termen scurt cu 
sprijinul Consultanţilor inferiori au 
organizat şi desfăşurat atelierul intern 
de lucru „Calitatea sistemelor de 
monitorizare bazată pe rezultate” la 

Chişinău. Obiectivul acestui atelier de 
lucru era ca „participanţii să fie 
încrezuţi că au abilităţile de bază 
pentru a crea şi implementa un sistem 
de monitorizare bazată pe rezultate”. 
Instruirea s-a axat pe bazele 
conceptului GIZ de MBR şi a aplicat 
aceste baze în proiectul MSPL. La 
atelier a fost elaborată prima versiune 
a modelului MSPL. 

 
Activităţi planificate pentru următoarele trei 
luni  
 

� În următoarele trei luni, echipa de 
monitorizare şi evaluare va consolida 
activităţile menţionate mai sus şi, 
împreună cu personalul MSPL, va 
elabora modelul bazat pe rezultate şi 
un format (cadru logic) de 
monitorizare.  

� În afară de aceasta, expertul senior va 
veni în Moldova încă o dată pentru a 
finaliza baza conceptuală a sistemului 
MBR pentru proiect şi va prezenta 
rezultatele pe plan intern. 

� În luna decembrie, este planificată o 
sesiune comună cu partenerii pentru a 
discuta funcţionarea sistemului MBR. 
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II. CONSOLIDAREA CAPACITĂŢILOR 
REGIONALE ŞI COOPERARE 

TRANSFRONTALIERĂ ÎN  REPUBLICA 
MOLDOVA 

Descrierea succintă a proiectului 

Proiectul „Consolidarea capacităţilor regionale 

şi cooperare transfrontalieră în Republica 

Moldova” este orientat în primul rînd spre 

îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor 

autorităţilor publice locale şi regionale, 

organizaţiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord 

şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor.  

Acest suport tehnic are ca scop sporirea 

nivelului de înţelegere conceptuală din partea 

instituţiilor şi organizaţiilor partenere a 

dezvoltării regionale în Moldova şi Europa de 

Sud-Est. Un alt scop este de a consolida 

capacităţile tehnice şi administrative în 

pregătirea şi realizarea utilizării eficiente a 

sprijinului finanţat de programele UE de 

cooperare transfrontalieră şi transnaţională, 

precum şi Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională din Moldova.  

Experienţa existentă la acest moment în 

Moldova în dezvoltarea şi implementarea 

proiectelor investiţionale şi de consolidare a 

capacităţilor este insuficientă. Numărul 

companiilor de consultanţă cu o astfel de 

experienţă este limitat. Astfel, cooperarea cu 

APL şi structurile regionale nou-create este 

sub-dezvoltată, ceea ce cauzează o lacună 

între necesităţile APL de dezvoltare şi 

activităţile corespunzătoare. Bugetele 

programelor naţionale şi / sau internaţionale 

de dezvoltare cresc substanţial în fiecare an 

(Programele UE CTF / CTN finanţate în cadrul 

Politicii de aderare la UE şi Instrumentului 

European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) 

în perioada curentă de finanţare 2007- 2013). 

În 2014, pot avea loc şi alte majorări. 

Capacităţile limitate ale structurilor locale şi 

regionale şi capacitatea insuficientă de 

absorbţie a APL duc la un număr mare de 

oportunităţi ratate. Este necesar urgent de a 

îmbunătăţi calitatea activităţilor în instituţiile 

existente pentru a spori posibilităţile şi 

potenţialul CTF CTN a UE şi al programelor 

naţionale implementate în Moldova. De 

asemenea, sunt necesare îmbunătăţiri în 

cerinţele ce ţin de politică, administrare şi 

societate civilă în raioane. Capacităţile 

administrative la nivel regional şi local în 

Moldova nu sunt satisfăcătoare pentru 

realizarea scopurilor şi obiectivelor definite. 

Utilizarea strategică a fondurilor disponibile 

pentru finanţarea măsurilor de dezvoltare 

locală şi regională în regiunile ţintă este un 

aspect esenţial al proiectului.  

Scopul proiectului „Consolidarea capacităţilor 

regionale şi cooperare transfrontalieră în 

Republica Moldova” este de a îmbunătăţi 

capacităţile şi competenţele de dezvoltare 

regională ale autorităţilor publice raionale şi 

locale, ale sectorului privat şi organizaţiilor 

societăţii civile din Regiunea de Dezvoltare 

Nord a Moldovei. În plus, se preconizează 

pregătirea şi realizarea unei cooperări 

eficiente între diferiţi constituenţi, Guvern şi 
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partenerii potenţiali de cooperare din statele 

vecine. 

Proiectul conţine două componente:  

� Asistenţă tehnică pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord pentru identificarea 

şi pregătirea proiectelor, precum şi 

participarea la APP  

� Suport tehnic acordat MDRC pentru 

solicitări specifice pe termen scurt  

Obiective:  

� Consolidarea capacităţilor 

participanţilor locali în conceptul 

dezvoltării regionale şi cooperării 

transfrontaliere.  

� Contribuţie la stabilirea 

parteneriatelor şi dezvoltarea 

cooperării la nivel local, regional, 

naţional, transfrontalier şi 

transnaţional.  

� Consolidarea competenţelor 

organizaţiilor din RM în identificarea, 

formularea şi implementarea 

proiectelor regionale.  

� Identificarea şi dezvoltarea proiectelor 

cheie pentru regiune.  

� Promovarea programelor UE în 

regiune. 

 

Istoria activităţilor

Data exactă de demarare: martie 2012  

A fost elaborat şi semnat un Memorandum de 

Înţelegere între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, Academia de 

Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele 

Republicii Moldova (AAP) şi GIZ. Scopul acestei 

cooperări este de a spori procesul de 

implementare a politicii de dezvoltare 

regională prin 

dezvoltarea 

capacităţilor APL 

de nivelul I şi II, 

ADR-urilor şi 

CRD-urilor.   

La 30 mai, 2012 a fost semnat Memorandumul 

de Înţelegere între raionul Făleşti / ONG 

„CUTEZĂTORUL” şi GIZ. Raionul Făleşti a fost 

selectat ca partener principal în 

implementarea proiectului CTF 

„Îmbunătăţirea transfrontalieră a 

managementului deşeurilor solide municipale 

în Republica Moldova, România şi Ucraina” în 

cadrul primului apel de propuneri pentru 

Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. În 

cadrul acestui parteneriat, GIZ va contribui cu 

10% din cerinţa de co-finanţare, oferind un 

grant de 619.520 MDL raionului Făleşti şi 

40.000 MDL ONG-ului „CUTEZĂTORUL”.  

 

Susţinerea implementării SUERD 

La 4 mai, 2012 a fost organizată o şedinţă cu 

grupul inter-ministerial. Au fost accentuate 

responsabilităţile principale în procesul de 

implementare şi provocările potenţiale.   

În perioada  martie – iunie 2012, a fost creat 

un ghid detaliat pentru experţii în domeniile 

prioritare în baza recomandărilor Comisiei 

Europene. Ghidul propune acţiunile principale 

ce urmează a fi luate în consideraţie, rolul lor 

în procesul de implementare, tipurile de 

activităţi, etc. Ghidul a fost elaborat şi 

prezentat la cea de-a treia şedinţă cu experţii 

în domeniile prioritare. De asemenea, la 

şedinţă a fost prezentat proiectul planului de 
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acţiuni pentru implementarea SUERD în 

Republica Moldova.   

Susţinerea Filialei CTF Chişinău în activităţile 

de implementare  

La 22 mai, 2012, Cancelaria de Stat a organizat 

consultări publice în privinţa aspectelor 

reflectate în ghid în legătură cu cerinţele 

naţionale din Republica Moldova relevante 

pentru implementarea proiectelor finanţate în 

cadrul programelor CTF IEVP. Ghidul prezintă 

chestiunile legate de înregistrarea proiectelor, 

lansarea proiectelor, implementarea 

proiectelor, auditul proiectelor şi raportarea 

proiectelor, plus actele legislative şi 

formularele necesare.  

O parte din activităţile de informare au fost 

realizate sistematic, cum ar fi: contribuţia la 

actualizarea website-ului Programelor; 

asigurarea vizibilităţii CTF IEVP, inclusiv 

susţinerea proiectelor cu ghiduri de vizibilitate 

atunci cînd este necesar; actualizarea 

permanentă a detaliilor de contact ale 

organizaţiilor, instituţiilor şi autorităţilor în 

calitate de solicitanţi, beneficiari şi / sau 

constituenţi ai Programului şi mass media în 

bazele de date gestionate de STC. 

Experţii Filialei asigură participarea POC BMN 

la şedinţa CCM la 14-16 mai, 2012 pentru 

aprobarea raportului tehnic şi financiar pentru 

cel de-al doilea APP.  

Asistenţa necesară a fost acordată autorităţii 

contractante şi evaluatorilor numiţi de 

autoritatea moldovenească pentru evaluarea 

cererilor cu o componentă externă (Republica 

Moldova). 

 

Realizări în perioada de raportare 

Evaluarea necesităţilor de dezvoltare  

Memorandumul de Înţelegere elaborat în 

comun reglementează cooperarea trilaterală 

dintre GIZ, MDRC şi AAP şi vizează cooperarea 

în procesul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională prin consolidarea 

capacităţilor actorilor relevanţi. În particular, 

cooperarea dintre părţi va conţine acţiunile 

următoare:  

1. Elaborarea unui curriculum pentru un 

curs de instruire în „Planificarea şi 

programarea regională şi locală” 

destinat funcţionarilor publici din 

Moldova de către AAP.  

2. Formatorii pentru acest program de 

instruire vor fi recrutaţi din cadrul 

AAP, MDRC şi ADR.  

 

Părţile au convenit că instruirea „Planificarea 

şi programarea regională şi locală” va fi 

alcătuită din două module: 

1. Primul va aborda planificarea 

strategică integrată la nivel regional şi 

local, acoperind aspectele programării 

integrate (în sensul planificării 

teritoriale şi sectoriale integrate, 

precum şi a planificării inter-

comunale, multisectoriale, etc.). 

2. Al doilea modul va fi cursul de 

managementul ciclului de proiect 

actualizat / ajustat privind dezvoltarea 

şi managementul proiectelor cu accent 

specific pe proiectele strategice (în 

sensul derivării din strategiile 

naţionale, regionale şi / sau sectoriale) 

şi integrate. 

 

Ambele module vor conţine 5 zile (40 ore). 

Între module va exista o pauză de trei 

săptămîni în care participanţii vor trebui să-şi 

facă „tema pentru acasă”, care va include 

exerciţii teoretice şi practice, precum şi 

identificarea şi prezentarea, la cel de-al doilea 

curs, a unei idei sau cereri pentru proiect, care 

va face parte dintr-o strategie locală sau 

regională. În cel de-al doilea curs, ele vor fi 

folosite drept studii reale de caz. 
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GIZ va oferi o zi suplimentară – „o şedinţă de 

antrenare” – participanţilor la curs în care ei 

vor putea discuta propunerile de proiect 

asupra cărora lucrează în cadrul instruirii cu 

experţi în domeniu. Aici, experţii tehnici ai GIZ 

în AAC, MDS şi EE vor fi utilizaţi pentru a 

acorda sfaturi în cadrul consultărilor 

individuale.  

În general, a fost făcută recomandarea ca 

instruirile să folosească experienţele existente 

în ţară: contribuţiile personalului MDRC, 

solicitanţilor în proiect, membrilor comisiilor 

de evaluare şi selectare a proiectelor, etc. sunt 

prevăzute pentru a oferi cele mai bune şi cele 

mai proaste exemple. 

 

În perioada de raportare, a fost elaborat 

planul de acţiuni pentru implementarea 

Memorandumului de Înţelegere. Activităţile 

principale, care au fost implementate în 

parteneriat sunt enumerate mai jos: 

Etapa  

 

Activităţi principale, 

rezultate scontate 

Etapa 1   

Revizuirea 

curriculumului 

existent cu 

privire la 

managementul 

şi planificarea 

strategică a 

programelor şi 

proiectelor  

 

- O listă de comentarii / 

observaţii legate de 

domenii, care necesită 

îmbunătăţiri; 

- Revizuirea rezultatelor 

următoarelor aspecte:  

• Conceptul metodologic 

al modulelor 

• Competenţele-cheie pe 

care le acoperă  

• Competenţele specifice 

pentru subiect 

• Conţinutul recomandat  

• Sugestii metodologice 

• Instrumente de 

evaluare 

• Bibliografie 

Ajustarea 

curriculumului 

- Şedinţă de lucru cu 

constituenţii cheie 

existent la 

necesităţi  

pentru a discuta 

rezultatele procesului 

de revizuire – în 

rezultat, toate părţile 

convin asupra 

domeniilor ce trebuie 

să fie integrate în 

proiectul versiunii 0.1; 

- Lucrul asupra ajustărilor 

în modulele din 

curriculum în baza 

rezultatelor procesului 

de revizuire; 

- Compilarea 

curriculumului integral 

cu componentele cheie; 

- Şedinţă de lucru cu 

constituenţii cheie 

pentru a discuta / 

împărtăşi ajustările 

făcute în proiectul 

versiunii 0.1. 

Etapa 2   

Elaborarea unei 

formări a 

formatorilor în 

baza proiectului 

curriculumului 

0.1   

- Elaborarea unui modul 

de instruire ce va fi 

pilotat cu formatorii; 

- Elaborarea materialelor 

de instruire – agenda, 

materiale distribuite la 

fiecare sesiune (inclusiv 

studii de caz, sarcini), 

etc.   

Etapa 3   

Pilotarea 

curriculumului şi 

a modulelor de 

instruire cu 

formatorii 

(formarea 

formatorilor)   

- Şedinţe pre-instruire cu 

experţi în conţinut 

(lucru asupra 

metodologiei instruirii, 

distribuirea sarcinilor / 

rolurilor, etc.).  

În conformitate cu planul de acţiuni, cursul 

nou-elaborat va fi testat în anul curent. Orarul 

pilotării cursului este prezentat în tabelul de 

mai jos: 
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Activitate 

 

Perioadă 

Pilotarea 

curriculumului 

şi modulelor de 

instruire cu 

formatorii 

(formarea 

formatorilor)   

I parte: 2.10.12 – 4.10.12 

A II-a parte: 11.10.12 – 

12.10.12 

A III-a parte: 15.10.12 – 

16.10.12 

Pilotarea 

cursului de 

instruire cu APL  

I parte: 29.10.12 – 2.11.12 

A II-a parte: 26.11.12 – 

30.11.12  

 

 

La 22 iunie, 2012 a avut loc lansarea 

proiectului CTF „Îmbunătăţirea 

transfrontalieră a managementului deşeurilor 

solide municipale în Republica Moldova, 

România şi Ucraina (MDSM)”, unde au fost 

prezenţi peste 50 oameni. 

GIZ contribuie cu 10% din cerinţa de co-

finanţare, oferind un grant de 619.520 MDL 

raionului Făleşti şi 40.000 MDL ONG-ului 

„CUTEZĂTORUL”.  

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi 

managementul deşeurilor solide municipale 

prin stabilirea unui management corect al 

deşeurilor solide în regiunea transfrontalieră 

România-Ucraina-Moldova. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 

� Ameliorări ecologice în raionul Făleşti 

(MD) şi judeţul Iaşi (RO) şi regiunea 

vecină; platforme noi de colectare;  

� Volum mai mare de deşeuri reciclate 

prin colectarea separată a sticlelor 

produse din polietilenă tereftalată 

(PET), sticlă, hîrtie şi linie de triere a 

deşeurilor; 

� Reducerea volumului deşeurilor solide 

municipale eliminate prin stocare, 

inclusiv al deşeurilor biodegradabile;  

� Reducerea la poligonul municipal de 

deşeuri a emisiilor toxice, inclusiv 

emisiilor de gaze de seră, generate de 

degradarea deşeurilor organice prin 

descompunerea anaerobică; 

� Consolidarea capacităţilor tehnice ale 

poligoanelor existente de deşeuri în 

oraşul Făleşti (Moldova) şi satul Tîrgu 

Frumos (România) prin instalarea unei 

linii de triere a deşeurilor; 

� Sporirea nivelului de informare despre 

impactul cauzat de stocarea 

inadecvată a deşeurilor municipale 

solide, inclusiv utilizarea durabilă a 

materiei brute secundare precum 

sticla, hîrtia, sticlele PET în raionul 

Făleşti (Moldova), judeţul Iaşi 

(România) şi Cernovitscaia Oblast 

(Ucraina). 

 

În perioada de raportare, a început lucrul 

asupra conceptului modulului de instruire 

pentru o delegaţie moldovenească. Modulul 

de instruire va fi organizat în Bavaria, 

Germania în perioada 5-9 noiembrie 2012.  

 

Scopul modulului de instruire este de a 

contribui la dezvoltarea regională în Republica 

Moldova pentru a consolida şi susţine 

prestarea eficientă a serviciilor publice ieftine 

şi calitative cetăţenilor şi pentru a asigura 

capacităţile instituţionale şi profesionale 

necesare. 

Modulul de instruire se va axa pe temele 

majore următoare: 

� Planificarea strategică în contextul 

Dezvoltării Rurale Regionale; 

� Procesele de comunicare între 
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constituenţi; 

� Diferite forme şi structuri 

organizaţionale pentru cooperare 

intercomunitară; 

� Abordare cu multe niveluri şi filiale în 

Dezvoltarea locală / regională; 

� Reţele şi parteneriate orizontale şi 

verticale; 

� Mecanisme de management, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor 

pentru dezvoltarea regională. 

Un accent deosebit este pus pe facilitarea 

discuţiei şi reflecţiilor participanţilor cu privire 

la contextul lor regional specific şi pe 

învăţarea lecţiilor cu privire la factorii de 

succes ai experienţelor germane vizitate. 

 

Suport în implementarea SUERD 

În perioada de raportare a fost elaborat actul 

normativ şi proiectul Hotărîrii de Guvern 

privind grupul de lucru inter-instituţional 

responsabil de implementarea SUERD în 

Republica Moldova. În acest sens, au fost 

organizate consultări cu reprezentanţii MDRC 

privind necesităţile instituţionale pentru o 

coordonare eficientă a SUERD. În plus, 

membrii grupul inter-instituţional au fost 

consultaţi cu privire la autoritatea de care au 

nevoie pentru a facilita implementarea 

Strategiei în domeniul prioritar respectiv. 

Reprezentanţii Cancelarii de Stat şi 

coordonatorul domeniul prioritar au fost 

consultaţi cu privire la conţinutul acestor 

documente. 

 

În plus, a fost elaborat proiectul Hotărîrii de 

Guvern cu privire la numirea coordonatorului 

naţional şi delimitarea autorităţii şi 

responsabilităţilor în cadrul SUERD. Atît actul 

normativ, cît şi proiectul Hotărîrii de Guvernul 

au trecut prin procesul de aprobare internă în 

care fiecare diviziune a MDRC a contribuit la 

finalizarea acestor documente.  

 

Este importantă implicarea şi suportul ADR-

urilor în procesul de implementare a SUERD. 

Aceste instituţii lucrează direct cu beneficiarii 

potenţiali şi au capacitatea de a disemina 

informaţia 

relevantă în 

mod eficient. 

În acest sens, 

au fost 

organizate 

sesiuni informative cu directorii şi angajaţii 

ADR-urilor. La şedinţele cu ADR-urile au fost 

discutate metodele de identificare a 

proiectelor SUERD, criteriile, care trebuie 

aplicate în acest context; au fost descrise 

mecanismele financiare eligibile pentru 

proiectele SUERD. Reprezentanţii acestor 

instituţii au primit îndrumări care le-au 

consolidat capacităţile în cadrul activităţilor şi 

iniţiativelor SUERD în regiuni. 

 

Comunicarea şi vizibilitatea sunt elemente 

esenţiale în implementarea SUERD. În acest 

context, era indispensabil de a pregăti 

materialele şi informaţia necesară care va fi 

postată pe paginile web ale ADR. În plus, 

structura sub-meniurilor şi sprijin adiţional a 

fost acordat fiecărei ADR pentru îndeplinirea 

acestei sarcini. 

 

În rezultat, ADR au elaborat meniuri pe pagina 

web dedicate implementării Strategiei pentru 

regiunea Dunării, avînd ca scop informarea 

beneficiarilor şi constituenţilor despre 

perspectiva oferită de Strategie. 
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În perioada de raportare, a fost organizată o 

şedinţă cu 

Ambasadorul 

Ungariei în 

Republica 

Moldova. 

Excelenţa sa, Dr 

Anita Orban Ambasador plenipotenţiar 

responsabil de aspectele securităţii de la 

Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei, a 

acceptat să facă o vizită oficială la Chişinău 

pentru a se întîlni cu coordonatorul naţional 

pentru SUERD în Republica Moldova. 

Delegaţia MDRC era alcătuită din şeful unităţii 

pentru relaţii internaţionale şi investiţii, şeful 

unităţii de dezvoltare regională, şeful unităţii 

reglementări tehnico-economice şi vice-

ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor. 

Temele principale ale reuniunii au vizat 

cooperarea dintre Ungaria şi Republica 

Moldova, facilitarea şi schimbul de bune 

practici în domeniul securităţii şi eficienţei 

energetice, precum şi implementarea SUERD.  

 

Au fost organizate şedinţe cu experţii în 

domeniile prioritare (grupul de lucru inter-

ministerial) cu accent prioritar pe elementele 

următoare: 

 

� Elaborarea planului de acţiuni – 

analiza propunerilor făcute de 

reprezentanţii instituţiilor; 

� Pregătirile pentru Ziua Dunării – 

discuţii cu privire la evenimentele ce 

vor fi organizate de experţii în 

domeniile prioritare; 

� Vizibilitate şi comunicare – procesul 

de asigurare a publicităţii şi vizibilităţii 

pentru activităţile şi evenimentele 

SUERD; 

� Formarea sub-grupurilor – discuţii 

despre procesul şi etapa de creare a 

sub-grupurilor la nivelul instituţiilor 

implicate în procesul SUERD. 

 

În afară de aceasta, a fost exprimată 

disponibilitatea de a organiza şedinţe 

informative cu privire la SUERD la nivelul 

instituţiei, care participă la implementarea 

SUERD în Republica Moldova. Agenţia de Stat 

pentru Turism a răspuns la acest apel, 

solicitînd o şedinţă în acest context. Şedinţa a 

avut loc, iar informaţia relevantă despre 

SUERD a fost prezentată. 

 

La şedinţa anterioară a experţilor în domeniile 

prioritare, s-a sugerat ca un reprezentant al 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei să intre în grupul de lucru SUERD. În 

acest sens, a fost elaborată şi expediată o 

scrisoare Ministerului Muncii, Protecţiei 

Sociale şi Familiei cu rugămintea de a delega o 

persoană pentru acest grup. În afară de 

aceasta, după ce se schimbă structura 

operaţională, extinzînd numărul instituţiilor 

implicate în implementare,  a fost întocmită o 

listă a organizaţiilor şi instituţiilor potenţiale, 

care trebuie să fie incluse suplimentar în 

grupul inter-instituţional de lucru pe marginea 

SUERD. În plus, a fost pregătită o listă a 

membrilor comitetului consultativ, entitate, 

care ar putea acorda sprijin în implementarea 

SUERD. 

 

Procesul de coordonare a SUERD implică 

monitorizarea respectării termenelor-limită, 

prezentarea rapoartelor la timp, etc. Tabelul 

de monitorizare a fost pregătit cu includerea 

informaţiei despre rapoartele expediate de 

către coordonatorii domeniilor prioritare, 

activităţile realizate, etc. Diagrama de 

monitorizare, de asemenea, ajută la 

programarea activităţilor şi procesului 

decizional în cadrul SUERD. 

 

Planul de 

Acţiuni al 

SUERD 

reprezintă 
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unul din produsele esenţiale ale platformei 

inter-instituţionale. În acest sens, a fost 

necesară colectarea informaţiei relevante şi 

contribuţiilor de la fiecare instituţie 

participantă la implementarea Strategiei 

pentru Regiunea Dunării.  

 

În acest an, 

pentru prima 

dată, a fost 

celebrată Ziua 

Dunării drept 

acţiune din 

cadrul Strategiei pentru Regiunea Dunării. În 

acest sens, ADR-urile şi instituţiile 

reprezentate în platforma de implementare a 

SUERD au fost implicate în organizarea 

evenimentelor şi activităţilor cu ocazia Zilei 

Dunării. În special, au fost organizate deplasări 

în regiuni cu ocazia Zilei Dunării. Evenimentele 

au avut la 21 iunie la Ştefan-Vodă, cu 

participarea primarilor din raioanele Căuşeni şi 

Ştefan-Vodă; la 25 iunie în Cimişlia, cu 

participarea primarilor din Leova, 

Basarabeasca şi Cimişlia; şi la 26 iunie la Cahul 

cu participarea primarilor din raioanele 

Cantemir, Cahul şi Taraclia. În plus, au fost 

organizate şedinţe informative şi a fost 

asigurată reflectarea în mass-media a 

evenimentelor pentru a informa populaţia 

despre Ziua Dunării şi Strategia pentru 

Regiunea Dunării. A fost pregătit un comunicat 

de presă, care a fost plasat pe pagina web a 

MDRC, cu un sumar al activităţilor principale 

realizate în cadrul Zilei Dunării. 

 

Consultantul naţional pentru SUERD a acordat 

sprijin direcţiei relaţii internaţionale a MDRC 

în elaborarea unei cereri de proiect în cadrul 

Iniţiativei Central Europene, care va consolida 

atragerea investiţiilor în Republica Moldova. În 

acest sens, elaborarea proiectului a început 

împreună cu reprezentanţii MIEPO 

(Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi 

Promovare a Exportului din Moldova). Astfel, 

au fost organizate şedinţe şi mese rotunde. 

Versiunea finală a proiectului a fost prezentată 

pentru discuţii reprezentanţilor MDRC. 

 

MDRC a pregătit o versiune nouă a paginii 

web. În acest context, a fost oferită asistenţă 

la pregătirea meniului web al SUERD. 

Informaţia a fost pregătită şi expediată 

reprezentanţilor acestei instituţii. 

 

În perioada de raportare, a fost acordat 

sprijinul relevant MDRC pentru a asigura 

participarea reprezentanţilor la conferinţa 

BMN. Conferinţa Anuală „Bazinul Mării Negre” 

este un 

eveniment 

important, care 

are loc în cadrul 

iniţiativelor de 

cooperare 

transfrontalieră. 

Echipa organizatorică a asigurat moderarea 

evenimentului de două zile. 

 

În plus, deoarece MDRC participă la 

consultările pentru următoarea perioadă de 

programare privind CTF, a fost acordat suport 

la pregătirea propunerilor pentru următoarea 

perioadă de programare 2014 – 2020. 

 

MDRC a pregătit Strategia Naţională de 

Dezvoltare Regională 2013 – 2020. În timpul 

revizuirii interne a strategiei, a fost solicitat 

sprijin în analiza şi elaborarea recomandării. În 

acest sens, o analiză comprehensivă şi 

recomandări concrete au fost prezentate la 

proiectul Strategiei. Contribuţiile şi concluziile 

analizei au fost discutate cu şeful diviziunii 

relaţii internaţionale. 

 

Pentru a facilita procesul de luare a deciziilor 

strategice în cadrul SUERD, a fost pregătit un 

concept ce prezenta şi evalua opţiunile 

politice pentru Strategie. În plus, au fost 

organizate consultări cu reprezentanţii 
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Ministerului pentru a evalua cele mai potrivite 

opţiuni. Opţiunile politice au fost discutate cu 

reprezentanţii diviziunii relaţii internaţionale şi 

cu coordonatorul naţional al SUERD. 

 

Reprezentanţii Direcţiei Generale REGIO 

(Politici Regionale) au solicitat un raport 

privind coordonarea şi implementarea SUERD. 

În acest context, raport a fost pregătit şi au 

fost organizate consultări adiţionale cu 

reprezentanţii MDRC. 

 

Sprijin acordat Filialei CTF Chişinău în 

activităţile de implementare  

Programarea programelor viitoare ale CTF a 

IEV 2004-2020 

 

În prezent, Comisia Europeană elaborează 

Documentul de Programare al IEV şi Regulile 

de Implementare pentru programele CTF 

pentru a începe exerciţiul de programare în 

2013. În acest context, statele partenere au 

fost invitate să iniţieze proceduri şi discuţii 

interne cît mai curînd posibil pentru a-şi putea 

prezenta opiniile la conferinţa anuală 

INTERACT. 

 

În timp ce organizarea consultărilor în cadrul 

programelor POC RO-UA-MD şi POC BMN este 

în proces, autorităţile centrale ale Moldovei, 

cu susţinerea Biroului Regional pentru 

programele CTF, au iniţiat cîteva activităţi 

importante: 

 

Experţii Filialei CTF Chişinău au contribuit la 

crearea grupului naţional de lucru, pentru 

programare în perioada 2014-2020 prin 

depunerea scrisorii de desemnare şi 

organizarea primei şedinţe a grupului de lucru, 

care a avut loc la 19 iulie 2012 în incinta 

Cancelariei de Stat. La şedinţa iniţială, 

membrii grupului de lucru au fost informaţi 

despre paşii şi elementele procesului de 

programare şi activităţile-cheie ce vor fi 

realizate în acest context la nivel naţional. 

Filiala CTF Chişinău a făcut o prezentare cu 

privire la programele şi activităţile actuale ale 

CTF ce vor fi efectuate în următoarele 

programe CTF. 

 

A fost elaborată şi prezentată instituţiilor 

relevante pentru comentarii la o Hotărîre de 

Guvern prin care este aprobată componenţa 

grupului naţional de lucru (GNL) şi Regulile de 

Procedură. GNL este alcătuit din reprezentanţi 

ai autorităţilor centrale, societăţii civile şi 

donatorilor activi în acest sector. Membrii GNL 

vor participa la Comitetele de Programe 

pentru fiecare program eligibil şi în grupurile 

de lucru ce vor fi create în cadrul programelor 

conform domeniului de intervenţie. 

 

Între timp, filiala CTF Chişinău a iniţiat 

procesul de consultare pentru a identifica 

priorităţile şi măsurile ce vor fi întreprinse în 

următoarele programe de cooperare 

transfrontalieră. În acest scop, a fost efectuată 

o analiză a strategiilor, programelor şi 

planurilor de acţiuni naţionale, regionale şi 

europene existente. Un document de context 

va fi prezentat atenţiei membrilor GNL pentru 

a fi aprobat şi discutat cu partenerii de 

program şi autorităţile în timp ce vor fi 

elaborate Documentele de Program.  

 

În baza propunerilor Comisiei Europene, 

Autoritatea Naţională Moldovenească, cu 

sprijinul proiectului IEVP INTERACT a organizat 

la 31 iulie consultări tehnice privind scenariile 

posibile pentru Programele IEV CTF. La şedinţă 

au fost prezenţi circa 30 participanţi din 

partea autorităţilor centrale şi locale. 

Participanţii au fost informaţi despre rolul 

statelor partenere în chestiuni precum 

managementul general al programelor, 

auditul, controlul şi recuperarea fondurilor 

cheltuite nepotrivit. Pentru aceasta, fiecare 

stat partener trebuie să-şi evalueze 

capacităţile interne pentru a-şi asuma aceste 
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responsabilităţi şi pentru a urma modelul CTE 

(cooperare teritorială europeană) şi IAP 

(Instrumentul de asistenţă pentru 

preaderare). În viitorul apropiat este planificat 

un studiu pe acest subiect realizat de Filiala 

CTF Chişinău. El va fi folosit ca document de 

context în negocierile viitoare de programare 

şi ca platformă pentru efectuarea ajustărilor 

instituţionale şi legale necesare pentru 

implementarea eficientă a principiului 

managementului comun.  

 

Activităţi de susţinere a implementării 

Programului Operaţional Comun Bazinul Mării 

Negre 2007-2013  

 

Cea de-a opta şedinţă a Comitetului Comun de 

Monitorizare a avut loc la 19 iunie la Bucureşti 

pentru a aproba lista proiectelor pre-selectate 

cu cel de-al doilea apel de propuneri. Pînă 

acum, filiala CTF Chişinău a pregătit informaţia 

relevantă ce va fi prezentată părţii 

moldoveneşti a membrilor CCM. 

 

În al doilea APP, Moldova a avut o 

performanţă şi mai bună. Cel de-al doilea apel 

a înregistrat 195 cereri, din care 31 au fost 

selectate pentru implementare. Din aceste 31 

proiecte, 29 au parteneri din Moldova, în două 

cazuri, Moldova este partenerul principal. Cel 

de-al treilea proiect cu un partener 

moldovenesc cheie ar putea fi aprobat 

suplimentar (decizia CCM este în proces de 

aprobare). Proiectele cu participarea Moldovei 

reprezintă o valoare de 2,5 milioande de Euro. 

O notă informativă privind rezultatele apelului 

a fost prezentată Autorităţii Naţionale.  

 

La şedinţă a fost discutat şi aprobat Raportul 

Anual de Implementare pentru POC BMN 

2007-2013 pentru 2011. Comentariile şi 

propunerile relevante din partea Filialei CTF 

Chişinău au fost expediate Cancelariei de Stat. 

 

Potrivit prevederilor regulamentelor 

europene, ACM BMN trebuie să organizeze 

anual o Conferinţă în vederea prezentării  

evoluţiei programului în anul anterior. De 

asemenea, la 21 septembrie 2012 trebuie să 

fie celebrată Ziua Cooperării Europene în 

toate Europa şi în ţările vecine. Evenimente 

publice vor avea loc înainte, după şi la 21 

septembrie (Ziua Cooperării Europene) în 

toată Europa. Conferinţa anuală şi activităţile 

Programului în cadrul Zilei Cooperării 

Europene au fost realizate în timpul şi după 

conferinţa de la Chişinău în perioada 18-21 

septembrie. Prima zi a conferinţei s-a axat pe 

situaţia generală a Bazinului Mării Negre, în 

timp ce în a doua zi au fost discutate subiecte 

mai detaliate ce ţin de cooperare şi poziţia 

Programului în cadrul eforturilor de cooperare 

în regiunea Bazinului. Activităţile prevăzute 

pentru Ziua Cooperării Europene au vizat 

impactul Programului în promovarea 

cooperării la frontiera europeană în domeniul 

Programului.  

 

La Conferinţă au participat aproximativ 80 

persoane (ACM, STC, CCM, CE, INTERACT, 

Delegaţia UE în Moldova, reprezentanţi ai 

celorlalte 2 programe CTF pentru regiunea 

Bazinului, moderatori, mass media, beneficiari 

ai contractului de grant, publicul larg). 

 

Filiala a fost responsabilă de cîteva chestiuni 

legate de pregătirea conferinţei şi anume: 

asigurarea participării de nivel înalt de către 

ţara gazdă, acordarea contribuţiilor necesare 

în agenda conferinţei şi lista participanţilor, 

susţinerea STC şi ACM la aranjarea logisticii 

precum localul conferinţei, alimentarea, 

transferul participanţilor. 
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De asemenea, Filiala CTF Chişinău a participat 

la şedinţa Comisiei 2, Ziua 2 "Experienţe din 

statele participante şi aşteptări pentru noul 

Program IEV CTF 2014-2020” cu contribuţii 

necesare cu privire la experienţa 

moldovenească în programul prezent şi 

aşteptările pentru viitor. Discursurile şi 

afirmaţiile principale pentru participanţii din 

Moldova în comisiile Conferinţei au fost 

pregătite de către experţi. 

 

Filiala CTF Chişinău a elaborat comentarii 

privind Contractul 1.3.1.67283.26, codul MIS-

ETC 306, 55730 / 21.07.2011, Programul  de 

Animare Cultură a Mării Negre: model pilot 

pentru mobilizarea caracteristicilor culturale 

comune pentru managementul destinaţiilor 

creative în Bazinul Mării Negre.  

 

Conform prevederii POC, Secretariatul Tehnic 

Comun trebuie să fie extins pentru a-şi putea 

îndeplini obligaţiile funcţionale. Pînă în 

prezent, ACM va lansa un tender nou pentru 

locurile vacante disponibile. Filiala CTF 

Chişinău a făcut o analiză a Termenilor de 

Referinţă pentru experţii ce vor fi angajaţi în 

cadrul Secretariatului Tehnic Comun al POC 

Bazinul Mării Negre. 

 

Activităţi de susţinere a implementării POC 

România - Ucraina - Republica Moldova 2007-

2013 

 

Pentru a extinde perioada de implementare a 

proiectelor pînă în 2015, anexa Acordului 

Financiar trebuie să fie aprobată de Parlament 

şi semnată de Autoritatea Naţională şi 

structura programului. În această privinţă, 

experţii au oferit sprijinul necesar la 

elaborarea documentelor ce urmează a fi 

prezentate Comisiei Parlamentare pentru 

aprobare.  

 

Cît priveşte cel de-al doilea apel de propuneri, 

au fost realizate următoarele activităţi: 

� O Notă informativă privind rezultatele 

primului pas (în baza rapoartelor de 

evaluare prezentate de structurile de 

program) a fost elaborată şi 

prezentată membrilor CCM.  

� Analiza Manualului de evaluare pentru 

Pasul 2 Evaluarea cererilor depline şi 

Pasul 3 Verificarea eligibilităţii 

solicitantului şi partenerilor săi a fost 

realizată, iar comentariile relevante au 

fost depuse la Autoritatea Naţională. 

� Sprijinul necesar a fost oferit STC Iaşi 

pentru desfăşurarea şedinţelor de 

instruire pentru solicitanţii selectaţi.  

 

Pentru a începe procedurile de contractare a 

Proiectelor de scară mare, proiectul 

contractului de grant şi anexele 

corespunzătoare au fost expediate de 

structurile de program pentru analiză şi 

sugestii. Astfel, comentariile relevante au fost 

trimise Cancelariei de Stat. 

 

Problema legată de eligibilitatea 

întreprinderilor municipale rămîne a fi 

nerezolvată. În această privinţă, asistenţa 

necesară a fost acordată Cancelariei de Stat 

pentru a organiza o şedinţă cu beneficiarii din 

Moldova şi a discuta soluţiile posibile. De 

asemenea, a fost oferit sprijinul relevant 

solicitanţilor pentru a scrie o scrisoare 

explicativă ce urmează să fie trimisă 

Ambasadei Române şi ACM. 

 

Secretariatul Tehnic Comun a expediat 

Autorităţii Naţionale propunerile pentru 

bugetul de asistenţă tehnică ce acoperă 

perioada iulie, 2012 - decembrie, 2014. 

Documentele au fost analizate de către 

experţi, iar comentariile au fost expediate 

Cancelariei de Stat.  

 

Aproape toate proiectele din cadrul primului 

apel de propuneri au fost contractate. În acest 

sens, la 27 iulie 2012, experţii au participat la 
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Conferinţa de lansare a proiectului BIJUTERII 

MEDIEVALE: HOTIN, SOROCA, SUCEAVA, ŞI 

MEJEKSS. 

 

Activităţi de susţinere a implementării 

Programului de cooperare transnaţională în 

Europa de Sud-Est 2007-2013 

 

La 27-28 iunie 2012, Programul ESE a 

organizat şedinţe ale CCM şi GL. În timpul 

şedinţelor, au fost discutate chestiuni legate 

de implementarea proiectelor şi programarea 

viitoare.  

 

De asemenea, la 29 iunie 2012, în Bologna, 

Italia a fost organizată Conferinţa Anuală ESE 

Bologna cu genericul „Viitorul construit pe 

prezent”. În vederea următoarei perioade de 

programare, conferinţa a abordat viitorul, care 

sunt provocările, aşteptările de la noul cadru 

de politici, care sunt moştenirile perioadei 

actuale de programare, care ar putea şi ar 

trebui să fie continuate în următoarea 

perioadă. Conferinţa a adunat 400 

participanţi, inclusiv practicieni, reprezentanţi 

ai Comisiei Europene, Parlamentului 

European, oficiali guvernamentali şi experţi 

din statele ESE, reprezentanţi ai organizaţiilor 

internaţionale şi mediilor academice, 

elaboratori potenţiali de proiecte. 

 

Experţii Filialei CTF Chişinău au asigura 

participarea la evenimentele menţionate mai 

sus, iar nota informativă cu privire la 

subiectele discutate şi acţiunile ulterioare ce 

urmează să fie întreprinse a fost prezentată 

Cancelariei de Stat.   

 

În urma consultărilor publice cu privire la Nota 

informativă privind Ghidul consultărilor 

publice conform cerinţelor naţionale în 

Republica Moldova relevant pentru 

implementarea proiectelor finanţate de 

Programele IEVP CTF, o notă informativă cu 

comentarii şi sugestii relevante şi acţiuni 

viitoare a fost elaborată şi expediată 

Cancelariei de Stat. 

 

Experţii Filialei CTF Chişinău au stabilit relaţii 

de lucru cu FOND (Federaţia Organizaţiilor 

Neguvernamentale pentru Dezvoltare din 

România) în vederea promovării şi consolidării 

cooperării ONG-urilor din RM şi România în 

cadrul Programelor CTF. A fost organizată o 

şedinţă la sediul Filialei.  
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ANEXE 
 

Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale 
în Republica Moldova” 

 

Manager de proiect
Philipp Johannsen

Consultant GIZ Chişinău,
Natalia Iachimov

Consultant ADR Nord,
Caliniac Svetlana

Consultant internaţional superior,
Marian Szymanowicz

Proiectul GIZ : Modernizare serviciilor publice locale în Republica Moldova

Consultant ADR Nord,,
Denis Parea, AAC

Administrator,
Tatiana Bilba

Cons. termen scurt 
pentru SPL: GOPA

Lider de echipă int-, 
Gabriele Janikowski

Consorţium de 
consultanţă - PPR

Consultant ADR Nord,
Igor Neaga, EE

Consultant ADR 
Centru,

Scobioală Ghenadie

Consultant ADR Sud,
Torpan Igor

Back stopper,
Harry Kraemer

Expert internaţionali

Expert naţionali

Personal administrativ
Tatiana Galitchi

Lider de echipă int 
Colm McClement

Experţi naţionali pe 
termen scurt

3 experţi naţionali pe 
termen lung

Personal administrativ

Consultant ADR Centru,
Victor Bufteac, MDS

Consultant ADR Centru,
Constantin Enciu, EE

Consultant ADR Sud,
Sergiu Plesca, AAC

Coordonator evenimente 
şi logistică,

Ina Zmeu 

Ofiţer de 
comunicare,

Laura Bohantova

Departament 
financiar şi resurse 

umane,
Larisa Cultuclu

Recepţionist,
Angela Popa

Coordonator pe 
transport,

Vasile Rotaru
Experţi internaţionali 

pe termen scurt

Personalul administrativ al 
proiectului

Planificare şi 
programare regională

Servicii publice locale

Consultant GIZ MDRC,
Stefan Todiraşcu 

Organigrama

Man ager administrativ,
Tatiana Dumbrava

Manager de oficiu,
Daniela Chisner

Consultant CTF şi CTN,
Bulat Violeta

Personal administrativ 
care oferă servicii 

tuturor proiectelor 
GIZ

Unitatea 
administrativă 

GIZ Chişinău

Consultant naţional superior,
Alexandr Muravschi

Lider de echipă 
adjunct

Stela Corobceanu
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Anexa Nr. 2 Schema: Programarea şi Planificarea Regională 

Strategia Naţională de Dezvoltare, incl. Planul de Implementare / 2008-2011, 2012-2020 (proiect)/
aprobat de Parlament

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională, incl. Documentul Unic de Program şi documentele 
anuale de implementare / 2010-2012, 2012-2014 (proiect) / aprobată de GM (Strategia şi Documentul 
Unic de Program), resp. de CNCDR (documentele anuale de implementare)N

IV
E

L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L

Strategiile Regionale de Dezvoltare (SRD) (în 3 regiuni pentru 2010-2016) �
(definesc obiectivele de dezvoltare fizică; conţin priorităţi; implementarea încă nu este prioritizată; în prezent, 14 
proiecte implementate)C

D
R

Strategiile naţ. stabilesc cadrul, priorităţile 

pentru SRD; SRD aprobate de CDR; în prezent, 

SRD sunt slab armonizate cu Strategiile Naţ.

Planuri Operaţionale Regionale (POR) (echiv. 

“Master Planului”,sau “Programului de dezvoltare 

regională”)

(în 3 regiuni pentru 2010-2012) �
(în prezent, o listă de proiecte, conformă SRD)

A
D

R
 e

la
b

o
re

a
ză

C
D

R
 a

p
ro

b
ă

POR elaborate de ADR cu date de la 

administraţia raioanelor.  
IP 1: Perfecţionarea POR prin luarea în 
consideraţie a priorităţilor locale / participării 
publice; clustering; ordinea proiectelor

Linia multiplicativă a Fişelor Investiţionale (SFI) Ø (rezultat: concepte viabile 

de proiect)

aici, trebuie să fie luată 

în consideraţie

componenta spaţială 

IP 2: Elaborarea SFI, “studii de pre-
fezabilitate”

C
in

e 
e

s
te

 
re

s
p

o
n

sa
b

il
 ?

?
?

?
 

Linia multiplicativă a Proiectelor Investiţionale (SPI) Ø (rezultat: ”pregătire 

pentru finanţarea proiectelor”)

IP 3 [EU PRDP]: studii de fezabilitate

A
d

m
in

is
tr

a
ţi

il
e

 
ra

io
n

al
e

INVESTIŢIE (FNDR; buget
naţional cu EU SBS; IFI;...)

A
u

to
ri

ta
te

a 
lo

c
a

lă

Servicii 
comunale / 
Infrastr.

Servicii 
comunale / 
Infrastr.

Servicii 
comunale / 
Infrastr.

Servicii 
comunale / 
Infrastr.

Priorităţi locale

Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale

 



 

 

 

Anexa #3 Schema: Proiect pregătit de finanţare (Flux de proiecte) 

 

 

 

 

 

 

 

 


