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• În baza negocierilor guvernamentale bilaterale Moldova-Germania

• Faza 1: 1/2010 - 12/2015; 

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

12/2020

• Partenerul Instituțional Principal: 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) și Agențiile de 

Dezvoltare Regională (ADR)

• Asistență tehnică acordată de : 

GIZ în numele Ministerului German pentru Cooperare Economică și 

Dezvoltare (BMZ)

Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova

Implementat de 
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Domeniul de Intervenție II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Domeniul de Intervenție III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională
Domeniul de Intervenție IV

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Domeniul de Intervenție I

Suport în Coordonarea Politicii de 
Dezvoltare Regională

OBIECTIVUL PROIECTULUI : 

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru 

implementarea politicii de dezvoltare 

regională orientată către cetățean în 

sectoarele prioritare ale prestării 

serviciilor publice locale

MSPL Faza a II-a

Implementat de 
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Implementat de 

SECTORS

Managementul deșeurilor solide (MDS) 

Eficiența energetică în clădirile publice (EE)

Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC)

Drumurile locale și regionale (DRL)

Sectoarele prioritare cuprinse de MSPL
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Suport prin 

sisteme de 

parteneriat

Agențiile  de Dezvoltare Regională

(4 x > Nord, Centru, Sud, 

Gagauzia)
Secretariat pentru Consiliile Regionale 

pentru Dezvoltare,

Programe Regional Sectoriale

Achiziții pentru proiecte locale

Implementarea proiectelor locale

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

Serviciu Public

Imbunătățirea 

infrastructurii și a 

prestării serviciilor

Cetățeni activi

Paricipant activ, 

implicat

Raion

Planificare strategică,

Facilitator CIC

Primaria

Proprietar,

Participant al CIC 

Consilii Regionale pentru 

Dezvoltare

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

Comisii Regional Sectoriale, Monitorizare și

Evaluare

Aprobare Programe, Planuri

și Proiecte

Proiectul

GIZ MSPL

Consultanți

Experți

Granturi

Coordonare și 

planificare în comun

Ministerul Dezvoltării Regionale 

și Construcțiilor

Politică, Cadru legal, Strategie, 

Finanțarea ADR-urilor

Parteneri în extindere: CNCDR, Cancelaria de Stat,

Ministerele de resort /de sector, AAP, OSC-uri, CCI, CALM, AMAC, UTM …
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MSPL: Modalități de implementare

Instrumente:

 Negocieri guvernamentale bilaterale

 Acord de implementare între GIZ și MDRC

 Structura Directorială și de Coordonare comună

 Plan Operațional coordonat

 Sistem de Monitorizare și Evaluare Bazat pe Rezultate 

armonizat 

Principiul general: Suport prin sisteme de parteneriat

Implementat de 
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Domeniului de Intervenție I:

Suport în Coordonarea 

Politicii de Dezvoltare 

Regională

Implementat de 
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Implementat de

Domeniul de intervenție 1:

perspective pentru următorii 3 ani

Direcțiile 2016-2018 Realizări în  2016 Planificat pentru 2017

Strategii, Legislație și cadrul 

normativ

SNDR 2016-2020 aprobată de 

către Parlament

SNDR 2016-2020 publicată în 

Monitorul Oficial

Strategia Națională de

Dezvoltare Regională 2016-2020 

Proiectul Planului de acțiuni al 

SNDR 2016-2020 este aprobat 

de către CNCDR

Planul de acțiuni al SNDR 2016-

2020 aprobat de către Guvern

Noua Lege cu privire la 

Dezvoltarea Regională (DR) este 

elaborată și aprobată

Primul proiect al noii legi cu 

privire la Dezvoltarea 

Regională (DR) este finalizat

Proiectul noii legi DR aprobat de 

către Parlament

Cadrul normativ aferent Noii 

Legii cu privire la Dezvoltarea 

Regională este ajustat

Hotarârea de Guvern cu privire 

la implementarea noii Legi DR 

este elaborată

Analiza sistemului de finanțare în 

dezvoltarea regională

Cadrul strategic al regiunii de 

dezvoltare  Gagauzia este 

îmbunătățit

Proiectul SDR Gagauzia 2016-

2020 este finalizat

SDR Gagauzia 2016-2020 aprobată

Capacitățile Comisiei 

Parlamentare administrație 

publică, dezvoltare regională, 

mediu și schimbări climatice în 

promovarea DR sunt fortificate  

Servicii de consultanță pentru 

Comisia Parlamentară sunt 

acordate
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Implementat de

Domeniului de Intervenție II:

Suport Consiliilor Regionale 
pentru Dezvoltare
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Baza pentru acordarea suportului 

Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

2012 – Începutul implementării măsurilor de consolidare a capacităților a 

Consiliilor de dezvoltare regională

2014 – Evaluarea intermediară a proiectului MSPL

2015 – Evaluarea fazei 1 a proiectului MSPL și elaborarea a fazei 2

2016 – Discuții cu privire la Consiliile Regionale pentru 

Dezvoltare în cadrul focus grupurilor
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Implementat de

Competențe de bază Realitatea

Lipsa motivării de participare

Preocupări față de deciziile “bătute în 
cuie” apriori în cadrul CRD-urilor

Lipsa specialiștilor calificați cu 
competențe în toate sectoarele de 

dezvoltare prioritare

Supradimensiunea și forma actuală a 
CRD-urilor nu este propice pentru luarea 

eficientă a deciziilor 

Promovarea dialogului și a cooperării 
inter - și intra - regionale

Mobilizarea resurselor regionale

Coordonarea și monitorizarea 
implementării strategiilor de dezvoltare 

regională

Definirea obiectivelor și a priorităților 
socio-economice strategice

Atribuții vs contextul actual al CRD

Importanța rolului și a misiunii CRD-
urilor este confirmată

Planificarea și programarea regională 
este extrem de relevantă și trebuie să 

continue
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Pachetul de suport MSPL acordat Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare

 Planificare și programare regională, inclusiv suport pentru dezvotlarea 

și implementarea portfoliului de proiecte în sectoarele prioritare

 Promovarea, inițierea și monitorizarea cooperării intercomunitare 

 Îmbunătățirea coordonării și dialogului intersectorial la nivel regional

 Campanii de sensibilizare și mobilizare la nivel regional

 Consolidarea capacităților actorilor local și regionali 

 Facilitarea dialogului la diferite nivele

Implementat de
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Suport din partea experților delegați de 
către fiecare administrație raională

Co-președinte –
Președinte 

de raion

Co-președinte –
Reprezentantul

ministerului sectorial

Comisia Sectorială Regională

Consiliul Regional pentru Dezvoltare

Structura propusă a Comisiilor Sectoriale Regionale

Implementat de
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Domeniul de Intervenție III:

Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională
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Domeniul de Intervenție III – Suport în Investiții și Achiziții

 Implementarea proiectelor locale elaborate în mod 

participativ prin ADR-uri desemnate ca autorități 

contractante

 Asistență și însoțire amplă acordată de către MSPL și 

Departamentul de Construcții al GIZ 

 Implicarea multilaterală în achiziții 

 40 măsuri de investiții cu o valoare totală a investițiilor  

de 12 mil. Euro finanțate de BMZ, SDC și România

 Viitoarele 18 proiecte în EE și AAC cu o valoarea 

totală a investițiilor de 34 mil. Euro finanțate de UE

 Aplicarea ghidului practic UE pentru achiziții și 

Consiliul Național de Arbitraj din Republica Moldova

 Suport pentru OSC-uri pentru o implicare largă în 

toate procesele de achiziții 

Implementat de
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Îmbunătăţirea serviciilor AAC în 

raionul Rîşcani

Îmbunătăţirea serviciilor AAC în

raionul Cahul

Îmbunătăţirea serviciilor AAC în

raionul Leova

Eficienţa Energetică în Spitalul 

Regional Orhei

Eficienţa Energetică Iluminat stradal 

în Tătărăuca Veche, raionul Soroca

Îmbunătățirea Managementului de 

Deșeuri Solide în raionul Florești

Eficienţa Energetică în Spitalul 

Raional Călărași

Harta sursă: MDRC

Îmbunătăţirea Managementului 

Deşeurilor Solide în raioanele

Şoldăneşti și Rezina

Proiecte de Servicii 

Publice

> Selecție 

făcută în baza 

deciziilor locale

și regionale

> Implementate 

prin ADR-uri

Implementat de
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1
Concepte

2
Definire 

proiect

3 
Elaborare

4
Finalizare

Programe

Regional 

Sectoriale

Propuneri și 

idei de 

proiect 

Planificare și Programare Regională Sectorială – Portfoliu de 

proiecte  

Sectoare

Număr de

proiecte

Investiții

valoare 

indicativă 

(mil. Euro)

Eficiența energetică în 

clădirile publice
12 19,0

Managementul 

Deșeurilor Solide
1 17,6

Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare
11 32,1

Drumuri regionale și 

locale
15 125,7

Total 4 sectoare 39 194,0

Implementat de
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Proiecte finanțate de 

Germania 

Proiecte planificate cu 

finanțare din partea UE 

/ = Spital / = Școală

= altele

Eficiența Energetică în 

Clădirile Publice

Implementat de
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Proiecte finanțate de Germania

Proiecte finanțate de Guvernul 

Elveției

Proiect finanțat de Guvernul 

României

Proiecte planificate cu finanțare 

din partea UE 

Aprovizionare cu Apă 

și Canalizare

Implementat de
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Modalități/condiționalități de implementare a proiectelor cu 

finanțare UE

 Acceptarea constatărilor Studiilor de Fezabilitate și aprobarea 

proiectului și a măsurilor investiționale de către Consiliile Locale;

 Contribuția financiară din partea Autorităților Publice 

Locale/cetățenilor pentru conectarea la sistemul de aprovizionare cu 

apă și branșarea la sistemul de canalizare;

 Transparență completă cu privire la toate masurile investiționale în 

sectorul aprovizionării cu apă și canalizare finanțate din alte surse;

 Aprobarea de către Consilile Locale a politicii tarifare de recuperare 

integrală a costurilor pentru servicii de aprovizionare cu apă și 

canalizare aplicată de toți operatorii;

 Acceptarea și promovarea cooperării inter - comunitare în prestarea 

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

finanțare UE

 Aplicarea abordării ample de dezvoltare a capacităților vizavi de 

investiții: 

 planificarea și programarea integrată 

 cooperarea intercomunitară

 dezvoltarea capacităților operatorului 

 campanii de sensibilizare

 Crearea Comitetului Local de Cetățeni

 Crearea Comitetului Director Local al proiectului 

 Angajarea și finanțarea Managerului de proiect local

 Memorandum de Înțelegere care vizează toate cele menționate mai 

sus și semnat de către Primar în baza deciziei Consiliului Local 

Implementat de 
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Domeniului de Intervenție IV:

Instituționalizarea instruirilor

și dezvoltarea capacităților

Implementat de
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Instituționalizarea Modulelor de Formare

(1) Module de instruire instituționalizate orientate spre cerere în patru sectoare 

prioritare 

 Aplicarea pe scară largă în mod sistematic a experiențelor și abordărilor MSPL

(2) Suport în dezvoltarea organizațională a instituțiilor de instruire 

(3) Suport pentru schimbul de experiență și cunoștințe în sectoarele prioritare

Implementat de 

Instituțiile partenere în instruiri

 Academia Administrare Publică (AAP)

 Universitatea Tehnică (UTM)

 Academia de Studii Economice

 Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) 

 Camera de Comerț și Industrie

 CALM

Rezultate în 2016

 26 cursuri implementate cu AAP și 

UTM (incl. 4 module noi pilotate)

 În total: 670 participanți din cadrul 

APL 1 și 2, Serviciile de Aprovizionare 

cu Apă și ministere

 Conținut orientat către cerere variind 

de la “Relații clientelă  în AAC” până la 

“Liderism în Administrarea Publică”
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Aspecte cheie MSPL 

pentru

discuții și decizii

Implementat de
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Domeniul de Intervenție I: Suport în Coordonarea Politicii de 

Dezvoltare Regională

 Schimbări ale cadrului insitituțional în domeniul dezvoltării regionale ca 

rezultat al reformei administrației publice centrale

 Coordonare interministerială insuficientă pentru implementarea 

comprehensivă a SNDR  2016-2020 și viitoarei Legi cu privire la 

Dezvoltarea Regională

 Surse financiare negarantate și lipsa sinergiei dintre fondurile naționale 

și externe pentru a asigura implementarea SNDR 2016-2020 cu succes

 Lipsa de decizii cu privire la indicatorii macro principali de măsurare a 

progresului în dezvoltarea regională care au implicații asupra revizuirii 

mecanismului bazat pe rezultate la nivel național și regional

Implementat de
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Domeniul de Intervenție II: Suport pentru Consiliile Regionale 

pentru Dezvoltare  

 Capacități limitate ale Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare în luarea 

deciziilor fondate din cauza:

• Conlucrării insuficiente a Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare cu 

instituțiile la nivel central și local

• Resurse financiare limitate pentru dezvoltarea capacităților 

• Nivel scăzut de implicare și lipsa motivării de participare 

 Recomandări/decizii:

 Aprobarea suportului MSPL în crearea Comisiilor regionale sectoriale în 

cadrul Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare

 Orientarea ministerelor de resort și a autorităților publice locale de nivelul II 

de a delega reprezentanți în Comisiile regionale sectoriale

 Identificarea unui mecanism optim de compensare a cheltuielilor de 

participare în ședințele plenare și în cele ale Comisiilor regionale sectoriale

Implementat de
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 Necesitatea de a ridica nivelul de încredere a societății civile în autoritățile 

și instituțiile publice 

 Este necesară implicarea mai largă a cetățenilor în planificarea și 

monitorizarea proiectelor de investiții 

 Este necesară replicarea Comitetelor locale de cetățeni

 Recomandări / decizii:

 Aprobarea contractării de către MSPL a unor specialiști internaționali 

pentru a acorda suport organizațiilor societății civile în domeniile de 

responsabilizare (“accountability”), sensibilizare a populației și 

monitorizare a procurărilor

Domeniul de Intervenție II: Suport pentru Consiliile Regionale 

pentru Dezvoltare

Implementat de
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Domeniul de Intervenție III: Suport pentru Agențiile 

Regionale de Dezvoltare

 Construcția sistemului de canalizare Cahul - Rosu necesită 400,000 Euro 

adițional la finanțarea din partea Guvernului României

 Din cauza procedurilor de licitație eșuate repetat (nivelul scăzut al călității 

documentelor de licitație) în cazul proiectului Lebedenco, asigurarea 

implementării la timp (iunie 2018) a investițiilor finanțate de către Biroul de 

Cooperare al Elveției este problematică

 Lipsa companiilor de proiectare calificate/cu experiență duce la faptul că 

este un număr insuficient de licitații de succes; este necesar suportul 

complementar al mediului privat 

 Tergiversări din cauza aplicării standardelor vechi în elaborarea 

documentației de proiect și necesitatea de revizuire anevoioasă la nivel 

individual în conformitate cu standardele UE

 Implementarea regulilor de achiziții UE PraG pentru măsurile investiționale 

finanțate de către UE prin intermediul MSPL 

Implementat de
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Domeniul de Intervenție III: Suport pentru Agențiile 

Regionale de Dezvoltare

 Recomandări/decizii:

 SDC să analizeze posibilitatea extinderii contribuției sale la proiectul de 
Aprovizionare cu Apă și Canalizare Cahul/Lebedenco până la 31 decembrie, 
2018

 De a analiza posibilitatea implicării viitoarei Agenției Naționale pentru 
Soluționarea Contestațiilor în soluționarea posibilelor contestări  cu privire la 
achizițiile desfășurate conform regulilor și procedurilor organizațiilor 
internaționale

 Necesitatea de a obține confirmarea disponibilității sumei adiționale de 
700,000 Euro pentru a asigura lansarea măsurilor investiționale în Leova-
Iargara (în conformitate cu Documentul Unic de Program)

 Necesitatea de soluționare a cazului (în așteptare) de confiscare a bunurilor Î. 
M. “Apă-Canal” Cahul achiziționate cu finanțare din partea Guvernului 
German

Implementat de
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Toate prezentările pot fi accesate pe 

www.serviciilocale.md

Raportul de progress Nr 2:

http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=69&id=1346&t=/Rapoarte-de-

progres/Raport-de-progres-Nr-2-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-2016

Implementat de
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 

Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 

durabilă. 

Publicat de

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T  + 373 22 22-83-19

F  + 373 22 00-02-38

I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Vă mulțumim pentru atenție !

Proiect co-finanțat de

Implementat de

în cooperare cu 

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

