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SUMAR EXECUTIV 

 
Începând cu anul 2010, GIZ implementează 
proiectul „Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova” (MSPL) sub 
coordonarea Ministerului German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ). 
 
La începutul anului 2016 a fost lansată 
implementarea fazei 2 a proiectului 
„Modernizarea serviciilor publice locale în 
Republica Moldova” (MSPL). Proiectul se 
bazează pe rezultatele primei faze, perioada 
de implementare a fazei a doua a proiectului 
fiind ianuarie 2016 – decembrie 2018, cu o 
posibilă extindere a perioadei de 
implementare până în 2020.  
 
Obiectivul general al proiectului este de a 
îmbunătăți condițiile-cadru pentru o 
implementare orientată către cetățeni a 
politicii de dezvoltare regională în sectoarele 
prioritare de prestare a serviciilor publice 
locale. Grupul țintă al proiectului sunt cetățenii 
din jurisdicția autorităților publice locale (APL-
uri) din cele patru Regiuni de Dezvoltare: 
Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. 
Partenerii-cheie ai proiectului sunt Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
(MADRM)1, Consiliile Regionale pentru 
Dezvoltare (CRD-urile), Agențiile de 
Dezvoltare Regională (ADR-urile) și APL-urile 
din regiunile menționate mai sus.  
 
Proiectul acordă sprijin în patru sectoare 
prioritare: aprovizionarea cu apă și canalizare 
(AAC), eficiența energetică a clădirilor publice 
(EE), managementul deșeurilor solide (MDS) 
și drumurile regionale și locale (DRL).  
Bugetul total al proiectului pentru faza a 2-a de 
implementare este de 14 616 762 Euro. 
Partenerii de dezvoltare ai proiectului MSPL 
pentru faza a 2-a sunt: 
 

 Guvernul Germaniei (3 700 000 
Euro); 

                                                 
1 Anterior, Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) 

 Guvernul Suediei (35 000 000 SEK);  

 Departamentul Federal pentru Afaceri 
Externe al Elveției, care acționează 
prin intermediul Biroului de Cooperare 
al Elveției în Republica Moldova (3 
190 372 Euro);  

 Guvernul României (205 283 Euro);  
 Uniunea Europeană (3 821 107 Euro). 

 
 
Adițional, în prima fază a proiectului MSPL, a 
demarat proiectul „Fondul German pentru 
Dezvoltarea Regională”, care a oferit surse 
financiare pentru a sprijini implementarea unui 
număr de proiecte-pilot de îmbunătățire a 
prestării serviciilor publice locale în diferite 
sectoare – AAC, EE și MDS. Bugetul 
proiectului dat constituie 7,3 milioane Euro. 
 
Proiectul MSPL prevede patru  domenii de 
intervenție (DI): 
 

(1) Consultanță politică și strategică 
pentru îmbunătățirea condițiilor cadru 
de implementare a politicii de 
dezvoltare regională;  

(2) Îmbunătățirea coordonării și 
monitorizării strategiilor de dezvoltare 
regională (SDR); 

(3) Îmbunătățirea dezvoltării și 
implementării strategiilor de dezvoltare 
regională (SDR); 

(4) Instituționalizarea modulelor de 
instruire și a măsurilor de dezvoltare a 
capacităților. 

 
Mecanismul de coordonare a implementării 
proiectului MSPL cuprinde trei nivele de 
coordonare: 
 

 Comitetul Director al MSPL (ședințe 
de două ori pe an);  

 Comitetul de Monitorizare al MSPL 
(ședințe trimestriale);  
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 Comitetele Directoare Locale pentru 
fiecare proiect de servicii publice 
(ședințe trimestriale). 
 

Parteneri instituționali și părțile cheie 
interesate 
 
Pe lângă partenerii săi instituționali, MADRM 
și cele patru Agenții de Dezvoltare Regională 
(Nord, Centru, Sud și Găgăuzia), alți parteneri 
principali ai proiectului MSPL sunt: 
 
 Cancelaria de Stat;  

 Ministerul Economiei și Infrastructurii; 

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; 

 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale; 

 APL-urile de nivelul 1 (primării) și APL-

urile de nivelul 2 (administrațiile raionale); 

 Consiliile Regionale pentru Dezvoltare;  

 Agenția de Eficiență Energetică;  

 Camera de Comerț și Industrie;  

 Academia de Administrare Publică;  

 Congresul Autorităților Locale din 

Moldova;  

 Asociația “Moldova Apă-Canal” (Asociația 

Operatorilor de Servicii în domeniul Apei)  

 
 
REALIZĂRI: 
 
În perioada de raportarea cuprinsă între 1 iulie 
– 30 septembrie 2017, proiectul MSPL a 
înregistrat următorul progres în realizarea 
rezultatelor în cele patru domenii de 
intervenție: 
 
Domeniul de intervenție (DI) 1 
 
Obiectivul specific al DI 1:  

                                                 
2 

http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52
&id=1430&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-
proiectului/Comunicatorii-Ministerului-
Agriculturii-Dezvoltarii-Regionale-i-Mediului-i-
ADR-urilor-au-invatat-noi-tehnici-despre-

„MADRM stabilește un cadru coerent pentru 
implementarea eficientă a politicii naționale de 
dezvoltare regională în sectoarele prioritare”. 
 
 În conformitate cu cele agreate anterior, 
promovarea proiectului noii Legi cu privire la 
Dezvoltarea Regională, care a fost depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (actualmente, Ministerul 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) 
a fost amînată pentru anul 2018 odată ce se 
va obține o claritate cu privire la reforma 
teritorial-administrativă.  
 Cu suportul metodologic al proiectului 
MSPL reprezentanții MADRM au realizat 
evaluări de impact pentru 3 proiecte finanțate 
din sursele FNDR. 
 Ghidul privind Evaluarea de impact a 
proiectelor și programelor de dezvoltare 
regională și rurală a fost revizuit.  Mecanismul 
de Monitorizare și Evaluare a implementării 
SNDR 2016-2020 este aproape finalizat. 
Totuși, în contextul reformei curente a 
administrației publice sunt necesare clarificări 
suplimentare cu privire la rolurile și 
responsabilitățile ce țin de colectarea și 
analiza datelor legate de Eficiența Energetică 
în clădirile publice, Turism, Drumuri Regionale 
și Locale. 
 În cadrul atelierului ‘Tehnici noi de 
lansare, administrare și întreținere a conturilor 
de comunicare socială’ organizat pe 28-29 
septembrie, 20172, au fost capacitați 10 
specialiști din cadrul MADRM și celor 4 ADR-
uri.   
 A fost pregătită și lansată vizita de studiu 
pentru jurnaliștii din presa națională și locală 
la 3 proiecte de succes în domeniul dezvoltării 
regionale3. Organizarea evenimentului a fost 
planificată pentru finele trimestrului III, dar a 
fost amînată pentru trimestrul următor din 
cauza că doar 4 jurnaliști și-au confirmat 
participarea.  
 A opta ediție a buletinului informativ 
privind dezvoltarea regională nu a fost 

promovarea-institutionala-prin-intermediul-
social-media 

3 
http://www.madrm.gov.md/ro/content/invita%C8
%9Bie-mass-media 
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publicată din cauza întârzierilor în compilarea 
acesteia. Publicarea acestei edițiii este 
planificată pentru următorul trimestru. 
 

 
Domeniul de intervenție (DI) 2 
 
Obiectivul specific al DI 2:  
‘CRD-urile au capacitatea să coordoneze 
implementarea strategiilor de dezvoltare a 
regiunilor’. 
 
 Fortificarea capacităților CRD 

 
Până la sfârșitul perioadei de raportare, 
regulamentele Comisiilor Regional Sectoriale 
(CRS) și deciziile cu privire la crearea a 6 
CRS-uri în domeniile AAC și MDS au fost 
aprobate de CRD Nord, Centru și Sud.  
 
Fiecare CRS este format din 5-9 membri și 
este prezidată de doi președinți. Un președinte 
este desemnat de CRD și celălalt este delegat 
de ministerul de resort. În plus, membrii CRS 
sunt sprijiniți tehnic de specialiștii delegați de 
autoritățile publice locale nivelul II.  Pentru a 
asigura funcționalitatea CRS-urilor, aceștia 
vor beneficia de asistența proiectului MSPL în 
ceea ce privește competență tehnică de 
specialitate, suport logistic și financiar.  
 
Crearea CRS-urilor are ca scop fortificarea 
capacităților CRD-urilor în gestiunea 
proceselor de dezvoltare socio-economică în 
cadrul regiunilor respective. Se preconizează 
că CRS-urile vor servi în calitate de platformă 
pentru guvernanța regională sectorială. 
Acestea vor concepe detaliile strategiilor 
regional sectoriale, care reflectă necesitățile 
stringente ale cetățenilor în comunitățile 
locale. Aceasta va include analiza detaliată a 
opțiunilor tehnice, evaluarea dovezilor și 
examinarea opiniilor experților pentru a face 
concluzii motivate.  
 
 

                                                 
4http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id

=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-
News/Civil-society-will-be-more-actively-

 Implicarea organizațiilor societății 
civile cu scopul îmbunătățirii prestării 
serviciilor publice locale 

 
Implicarea organizațiilor societății civile (OSC-
uri) este considerată una esențială în 
promovarea participării active a cetățenilor în 
procesele cheie de planificare, implementare 
și monitorizare ale proiectelor de investiții 
pentru furnizarea de servicii publice eficiente. 
 
Procesul de selectare a Organizațiilor 
Societății Civile (câte una pentru fiecare 
regiune) a fost lansat în iunie 2017.  
Aproximativ 30 de participanți, reprezentanți ai 
organizațiilor societății civile și potențiali 
solicitanți au participat la atelierul de lucru  
privind implicarea societății civile în procesul 
de furnizarea a serviciilor publice locale 
moderne, care a avut loc pe 11 iulie  20174. 
 
Rezultatele concursului pentru CRD Nord, 
Centru și Sud vor fi anunțate la începutul lunii 
octombrie 2017. Concursul pentru Regiunea 
de Dezvoltare Găgăuzia va fi relansat, 
deoarece nici unul din solicitanți nu a întrunit 
criteriile stabilite.   
 
OSC-urile vor pune la dispoziția cetățenilor din 
jurisdicția administrațiilor publice locale vizate 
instrumente și modalități avansate pentru 
participarea semnificativă în dezbaterile 
publice, planificarea cu participarea mai 
multor părți interesate, sensibilizarea opiniei 
publice și monitorizarea achizițiilor, lucrărilor 
de construcție și furnizarea curentă a 
serviciilor. 
 
 
 Planificare și programare regională  
 
Activitățile desfășurate pe parcursul perioadei 
de raportare au fost axate în principal pe 
finalizarea a două studii de fezabilitate și 
pregătirea documentației privind evaluarea de 
impact asupra mediului (EIM) pentru două 
propuneri de proiect în sectorul 

engaged-in-the-process-of-local-public-service-
delivery/   

http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-News/Civil-society-will-be-more-actively-engaged-in-the-process-of-local-public-service-delivery/
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-News/Civil-society-will-be-more-actively-engaged-in-the-process-of-local-public-service-delivery/
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-News/Civil-society-will-be-more-actively-engaged-in-the-process-of-local-public-service-delivery/
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-News/Civil-society-will-be-more-actively-engaged-in-the-process-of-local-public-service-delivery/
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=en&id=1415&idc=52&t=/News-Photos/Projects-News/Civil-society-will-be-more-actively-engaged-in-the-process-of-local-public-service-delivery/


 Raport de progres nr. 5 a Proiectului MSPL faza 2 
 

         

 

8 
 

Managementul Deșeurilor Solide: pentru Zona 
de Management a Deșeurilor nr.5 din regiunea 
de dezvoltare Centru (raioanele Călărași, 
Nisporeni și Ungheni) și nr.8 din regiunea de 
dezvoltare Nord: (raioanele Briceni, 
Dondușeni, Edineț și Ocnița).  
 
Două studii de fezabilitate pentru Zonele MDS 
5 și 8 au fost înaintate pentru coordonare 
partenerilor beneficiari în august 2017.  
Ministerul Mediului a acceptat solicitarea 
privind evaluarea preliminară a impactului 
asupra mediului a activității planificate, după 
care în septembrie proiectul documentației a 
programului EIM a fost depus la Minister 
pentru coordonare. După primirea acceptării 
din partea Ministerului, documentația aferentă 
EIM urmează să fie prezentată pentru 
consultații publice.   
 
Luând în considerare resursele folosite pentru 
elaborarea propunerilor de proiect în sectorul 
MDS este necesară abordarea la nivel de 
Guvern a problemelor legate de posibilitatea 
de finanțare și implementare a acestor 
proiecte. 
 
 
 
Domeniul de intervenție (DI) 3 
 
Obiectivul specific al DI 3:  
„Capacitățile ADR-urilor de implementare a 
strategiilor de dezvoltare a regiunilor s-au 
îmbunătățit”. 
Urmînd Planul Operațional al proiectului 
MSPL pentru 2017, DI 3 a continuat să acorde 
suport ADR-urilor și APL-urilor în 
implementarea a 25 proiecte ce țin de 
infrastructura serviciilor publice în sectoarele 
de AAC și EE. 
Toate PSP-urile implementate cu suportul 
MSPL aplică modelul serviciilor publice locale 
eficiente bazat pe 5 piloni (vezi figura 1) care 
include următoarele elemente:  
 
(1) Suport acordat pentru planificarea și 

programarea strategică (sprijin pentru 
elaborarea/actualizarea capitolului 
respectiv din Strategia de Dezvoltare 

Socio-Economică a raionului și planurilor 
de dezvoltare locală); 

(2) Promovarea cooperării intercomunitare 
dintre APL-uri în ceea ce privește 
furnizarea serviciilor publice locale; 

(3) Implementarea măsurilor de îmbunătățire 
a infrastructurii relevante pentru furnizarea 
serviciilor locale; 

(4) Fortificarea capacităților APL-urilor și a 
furnizorilor de servicii; 

(5) Mobilizarea comunității prin informare și 
participare (prin crearea Comitetelor 
Locale de Cetățeni) și desfășurarea 
campaniilor de sensibilizare în rândul 
cetățenilor, care sunt beneficiarii finali ai 
serviciilor publice locale. 

 
Ca urmare a activităților comune ale echipei 
proiectului MSPL și implicării partenerilor în 
perioada de raportare au fost realizate 
următoarele puncte de reper. 
 
 
 Sectorul AAC 
 
În luna august, un expert internațional delegat 
de către Departamentul de Construcție GIZ a 
vizitat 7 proiecte în AAC și a revizuit temele de 
proiecte tehnice preliminare. Au fost făcute 
recomandări de rigoare pentru îmbunătățirea 
acestora și ulterior integrate. Temele de 
proiecte tehnice îmbunătățite vor fi aprobate 
de către  Departamentul de Construcție GIZ și 
APL-uri în calitate de beneficiari finali la 
începutul lunii octombrie  2017.  
 
 
Licitația pentru achiziția lucrărilor de 
construcție în cadrul proiectului de 
aprovizionare cu apă Leova-Iargara a fost 
lansată în iulie 2017. Conform cerințelor 
licitației, data limită de depunere a ofertelor 
este 12 octombrie 2017.  
 
În perioada de raportare, au fost inițiate 
serviciile de proiectare de către compania 
selectată pentru proiectul în domeniul AAC 
Cahul-Lebedenco-Vulcănești - Alexandru Ioan 
Cuza. Elaborarea proiectului tehnic este 
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acompaniat de experții internaționali în 
domeniul AAC contractați de către 
Departamentul de Construcție GIZ și experții 
locali contractați de proiectul MSPL. Proiectul 
tehnic menționat urmează să fie elaborat în 
două etape: prima parte a proiectului vizează 
Cahul-Lebedenco și este finanțată de Agenția 
Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și 
urmează să fie finalizată la sfârșitul lui 
noiembrie 2017. A doua parte ține de 
Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa -Vulcănești 
- Alexandru Ioan Cuza  și va fi inițiată imediat 
ce Acordul de Finanțare în vederea utilizării 
fondurilor UE va fi semnat între GIZ și ADR 
Sud.  
În perioada de raportare au fost contractați 
experți internaționali care să ofere 
recomandări cu privire la aplicarea 
standardelor naționale în elaborarea 
proiectelor tehnice în domeniul AAC în raport 
cu cele internaționale. S-a subliniat faptul, că 
unele prevederi ale standardelor naționale 
(învechite) în domeniul AAC vor afecta 
eficiența și costurile operaționale ale 
sistemelor pe viitor, mai ales cu privire la 
volumul de apă pentru protecția împotriva 
incendiilor, presiunea în conductele sistemului 
pentru apă, etc.  S-a convenit, ca aceste 
provocări să fie aduse repetat în atenția tuturor 
partenerilor și beneficiarilor și factorii de 
decizie și să fie îndemnați să revizuiască 
sistemul de standarde corespunzător.   
Licitația pentru achiziționarea lucrărilor de 
construcție pentru conectările individuale ale 
gospodăriilor din satul Roșu la sistemul de 
canalizare a fost lansată în august 2017. 
Conform cerințelor licitației, data limită de 
depunere a ofertelor este 4 octombrie 2017.  
 
 
 
 
 Sectorul EE  

 
Ca urmare a procedurilor achizițiilor publice 
pentru lucrările de construcție la clădirea 
centralei termice a spitalului din Călărași, a 
fost selectată compania de construcție și 
contractul cu aceasta a fost semnat de ADR 
Centru la  4 august 2017. Finalizarea lucrărilor 
este preconizată pentru sfârșitul lunii 

noiembrie 2017. Calitatea lucrărilor de 
construcție este monitorizată de doi experți 
naționali: unul contractat de ADR Centru și 
celălalt de GIZ.  
Reprezentanții Departamentului de 
Construcție GIZ au vizitat șantierul de 
construcție în septembrie, unde nu au fost 
identificate probleme majore.   
 
În perioada de raportare au fost finalizate 
temele proiectelor tehnice pentru 8 proiecte 
EE și rapoartele de audit energetic au fost 
aprobate de către Departamentul de 
Construcție GIZ  în iulie 2017.  
Pentru aprobarea  temelor proiectelor tehnice 
Departamentul de Construcție GIZ  a 
contractat un expert internațional care a 
revizuit și a făcut recomandări pentru 
îmbunătățirea temelor proiectelor tehnice 
preliminare. Astfel, se preconizează, ca la 
începutul lunii octombrie toate 8 teme ale 
proiectelor tehnice să fie finalizate și aprobate 
de către Departamentul de Construcție GIZ.  
 
 Procedurile de achiziții 
 
În cadrul sesiunii de formare organizată în 
perioada 6-8 septembrie 2017 la Vadul-lui-
Voda, 41 participanți din cadrul ADR-urilor și 
APL-urilor au învățat cum să aplice 
prevederile manualului procedurilor de 
implementare și achiziții  în conformitate cu 
procedurile standard ale UE (EU PraG). 
Sesiunea de formare a fost condusă de doi 
experți internaționali contractați prin 
intermediul Grupului de Experți GFA și este 
urmată de asistență tehnică individuală 
acordată de doi experți internaționali și doi 
naționali specialiștilor pe achiziții publice din 
cadrul ADR-urilor în pregătirea documentației 
de licitație pentru toate 18 proiecte cu 
finanțare din fondurile UE.   
 
 
Domeniul de intervenție (DI) 4: 
 
Obiectivul specific al DI 4:  
„Reprezentanții raioanelor, APL-urilor și a 
prestatorilor de servicii locale beneficiază de 
instruiri acordate la cerere de către 
organizațiile guvernamentale și non-
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guvernamentale pentru modernizarea 
serviciilor publice locale în sectoarele 
prioritare”. 
 
 Suport pentru instituționalizarea 

instruirilor 
 
În domeniul EE, ca urmare a validării cu 
succes a evaluării de necesități din luna iunie5, 
la 19 septembrie grupul tehnic de lucru al UTM 
a inițiat prima ședință privind elaborarea a trei 
module de instruire. La ședință au participat 
persoanele delegate din partea Agenției 
pentru Eficiență Energetică (AEE), 
Ministerului Economiei, MADRM, Camerei de 
Comerț și Industrie (CCI) și GIZ. În septembrie 
UTM, de asemenea  a  luat decizia să formeze 
un nou Centru pentru Formare Continuă în 
domeniul EE în cadrul Departamentului UTM 
pentru Formare Continuă, care va asigura 
durabilitatea modulelor de instruire elaborate6. 
 
Pentru a spori sustenabilitatea cursului 
EUREM pentru managerii energetici raionali, 
CCI a adoptat pe 7 septembrie 2017 un 
regulament de instruire nou, care prevede ca 
participanții la cursul EUREM finanțat de GIZ 
să aibă un acord semnat pentru cel puțin trei 
ani cu angajatorul actual după finalizarea 
cursului7. 
 
În contextul disponibilității limitate a 
formatorilor și participanților pe parcursul 
vacanței de vară, activitățile ce țin de 
Academia de Administrare Publică (AAP) și 
Institutul Formare Continuă în domeniul 
Alimentării cu Apă și Canalizării al UTM s-au 
axat pe pregătirea și semnarea oficială a 
contractelor pentru livrarea instruirilor în 
trimestrul 4 al anului 2017.   
 
 Suport în dezvoltarea organizațională a 

instituțiilor de instruire 
 

                                                 
5 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/14
2293560  

6 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/14
2283145  

Pentru a acorda suport Departamentului de 
Dezvoltare Profesională al AAP în 
introducerea unui sistem de management al 
calității aliniat la standardele europene, a fost 
realizată o analiză a lacunelor ce vizează 
situația actuală față de standardul ISO 29990, 
care a fost prezentată conducerii AAP la 18 
septembrie8. Analiza oferă îndrumări clare cu 
privire la acțiunile necesare pentru 
îmbunătățirea actualului sistem. Pe baza 
constatărilor și recomandărilor acestei 
analize, proiectul MSPL planifică organizarea 
în luna noiembrie 2017 a vizitei de studiu la 
instituții de formare profesională din Germania 
care dețin sisteme funcționale de 
management al calității. 
 
În trimestrul 3, proiectul MSPL a  acordat 
suport Institutului Formare Continuă în 
domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării în 
vederea elaborării identității corporative, 
implicând și un logo aprobat de conducerea 
UTM și AMAC. 
 
 Fortificarea schimbului de bune 

practici și experiențe 
 

În sectorul AAC, la 14 septembrie 
reprezentanții AMAC, UTM, Apă-Canal 
Chișinău și Centrului de Formare ApaVital Iași 
s-au reunit pentru a identifica temele de 
interes comun și de a structura procesele 
privind cooperarea viitoare potențială.   
 
 
PROVOCĂRI: 
 
Pe parcursul perioadei de raportare proiectul 
MSPL s-a confruntat cu următoarele 
provocări: 
 

 Reforma Administrației Publice a 
tergiversat implementarea la timp a 
anumitor activități, inclusiv promovarea noii 
Legi cu privire la dezvoltarea regională.  

7 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/14
2289524  

8 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/14
2324345  

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142293560
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142293560
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142283145
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142283145
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142289524
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142289524
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142324345
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142324345
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 Finisarea și punerea în aplicare a 
mecanismului de M&E revizuit al SNDR 
2016-2020 este tergiversată din cazua 
neclarității cu privire la rolurile și 
responsabilitățile pentru colectarea și 
analiza datelor legate de EE în clădirile 
publice, Turism, Drumuri Regionale și 
Locale. 

 
 
 A opta ediție a buletinului informativ 

privind dezvoltarea regională nu a fost 
publicată din cauza întârzierilor în 
compilarea acesteia. 

 
 Numărul mic de companii naționale cu 

experiență și sustenabile din punct de 
vedere financiar, capabile să furnizeze 
servicii de proiectare și lucrări de 
construcție de anvergură, duce la oferte 
insuficiente sau necorespunzătoare 
cerințelor licitațiilor. 

 
 Diferențele dintre standardele 

internaționale și cele naționale în 
proiectarea soluțiilor tehnice și elaborarea 
documentației în sectoarele AAC și EE 

necesită timp și eforturi suplimentare 
considerabile pentru a stabili ajustările 
considerabile și a obține aprobările din 
partea Departamentului de Construcție 
GIZ. 

 
 Neclarități cu privire la implementarea 
de mai departe a Studiilor de Fezabilitate 
elaborate în sectorul Managementului 
Deșeurilor Solide. 

 
 Lipsa durabilității financiare a 

instituțiilor de formare pentru a finanța 
prevederile modulelor de formare după 
finalizarea suportului din partea proiectului 
MSPL. 

 
 
Detalii cu privire la progresul realizat conform 
punctelor de reper agreate în cadrul 
proiectului MSPL (faza a 2-a) sunt prezentate 
în următoarele capitole ale acestui raport. 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1.  
“MDRC stabilește un cadru coerent pentru implementarea 

eficientă a politicii naționale de dezvoltare regională în 
sectoarele prioritare” 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Proiectului (Rezultat) ▸ Indicatorul: POI 3  

Date cheie 

Denumirea  

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale confirmă că finanțarea măsurilor de 

investiție pentru livrarea îmbunătățită a serviciilor 

în sectoarele prioritare, acordată de fondurile 

naționale și donatorii internaționali s-a mărit cu 

465%.  

Responsabil 

DI 1, 

Alexandr 

Muravschi 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 

referință 

28,3 milioane Euro (7 milioane Euro 

acordate prin Fondul Național pentru 

Dezvoltare Regională și aprox. 20,6 

milioane Euro acordate prin investițiile 

bilaterale internaționale). 

Începutul 

implementării 
01/01/2016 

Valoare 

Țintă 

132,7 milioane (mărirea valorii de referință 

cu 465%) 
Data țintă 31/12/2018 

Valoarea 

atinsă 

37 milioane Euro (mărirea valorii de 

referință cu 130%) 
Frecvența Anual 

Ultima 

monitorizare 

la data 

30/09/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
30/12/2017 

 

N/o Punct de reper Valoarea atinsă Statut Note explicative 

2 30/09/2017 

Conceptul de 

finanțare în 

DR este 

elaborat 

Conceptul de 

finanțare în DR 

nu este elaborat 

Abatere 

semnificati

va 

Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și 

Mediului (fostul MRDC) a 

trecut printr-o reformă 

semnificativă. Una dintre 

cele mai recente priorități 

este instituționalizarea atât 

a Fondului Național pentru 

Dezvoltare Regională, cît 

și a Fondului Național de 

Mediu în cadrul unei 

singuri entități. 
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Sursele 

datelor 

Secondary Sources.  
– Procesele verbale ale ședințelor Consiliului 

Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale  

– Rapoartei anuale privind implementarea SNDR 

2016-2020 

-Rapoarte anuale prezentate de MDRC și ADR-uri 

-Rapoartele donatorilor 

Link-ul către 

documente/surse 

 

Metoda de 

colectare a 

datelor 

Analiză documentară a finanțării măsurilor 

investiționale pentru dezvoltarea regională în 

sectoarele prioritare pe baza rapoartelor anuale 

prezentate de MDRC și ADR-uri 

  

 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 1 ▸ Indicatorul: 1.1 SNDR 

2016-2020 

Date cheie 

Denumirea pe 
scurt 

1.1. SNDR 2016-2020 
 

Denumirea 

1.1. Strategia Națională de Dezvoltare 

Regională (SNDR) pentru perioada anilor 

2016-2020 este aprobată luând-se în 

considerare 40 recomandări parvenite atît 

de la ministerele de resort, cât și de la 

Consiliile Regionale pentru Dezvoltare 

(CRD-uri) 

Responsabil 
DI 1, Angela 

Dumitrașco 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 

referință 

0 (nu există strategie pentru 

perioada dată) 

Începutul 

implementării 
01/01/2016 

Valoare Țintă 1 SNDR Data țintă 31/12/2016 

Valoarea atinsă 

1 SNDR 2016-2020 este aprobată 

de Parlamentul Republicii Moldova 

și este publicată în Monitorul Oficial 

Frecvența 

Conform 

punctelor de 

reper 

Ultima 

monitorizare la 

data 

30/03/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
N/a 
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N/o Punct de reper 
Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

7 30/03/2017 

Ordinul/Decizia 

privind 

aprobarea SNDR 

2016-2020 de 

către 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova este 

publicat în 

Monitorul Oficial 

al Republicii 

Moldova 

Ordinul/Decizia 

privind 

aprobarea 

SNDR 2016-

2020 de către 

Parlamentul 

Republicii 

Moldova este 

publicat în 

Monitorul 

Oficial al 

Republicii 

Moldova 

Conform 

planului 

Legea nr. 239 din 

13.10.2016 privind 

aprobarea SNDR 

2016-2020 a fost 

publicată în Monitorul 

Oficial nr.30-39 din 

03.02.2017. 

Sursa: 

http://monitorul.md/mo

nitor/v-217-v/ 

 

Sursele 

datelor 

Surse Secundare:  

– Deciziile Guvernului și Parlamentului 

publicate în Monitorul Oficial. 

- Tabelul de divergență compilat de MDRC 

Link-ul către 

documente/

surse 

http://monitorul.m

d/monitor/v-217-

v/ 

Metoda de 

colectare a 

datelor 

Analiza documentară a surselor de 

informație furnizate de Guvern și 

Parlament. 

- Analiză documentară a tabelului de 

divergență compilat de MDRC și extrasul 

unui număru de recomandări. 

  

 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 1 ▸ Indicatorul: 1.2 

Documente legislative și normative ce țin de DR.  

Date cheie 

Denumirea  

1.2. Trei documente legislative și 

normative (existente) cu privire la 

dezvoltarea regională și instituțiile 

implicate au fost revizuite și la 

necesitate armonizate cu cerințele 

Acordului de Asociere cu UE.  

Responsabil 

DI 1, 

Alexandr 

Muravschi 

 

 

http://monitorul.md/monitor/v-217-v/
http://monitorul.md/monitor/v-217-v/
http://monitorul.md/monitor/v-217-v/
http://monitorul.md/monitor/v-217-v/
http://monitorul.md/monitor/v-217-v/
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Evaluarea stării curente 

Valoarea de 

referință 
0 

Începutul 

implementării 
01/01/2016 

Valoare 

Țintă 
3 Data țintă 31/12/2018 

Valoarea 

atinsă 

Proiectul noii Legi cu privire la 

Dezvoltarea Regională este elaborat în 

conformitate cu cerințele Acordului de 

Asociere dintre RM și UE 

Frecvența 

Conform 

punctului de 

reper 

Ultima 

monitorizare 

la data 

30/09/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
30/12/2017 

 

 

N/o Punct de reper Valoarea atinsă Statut Note explicative 

1 30/03/2017 

Proiectul noii Legi 

cu privire la 

Dezvoltarea 

Regională este 

elaborat în 

conformitate cu 

Acordul de 

Asociere dintre 

RM și UE. 

Proiectul noii Legi 

cu privire la 

Dezvoltarea 

Regională este 

elaborat în 

conformitate cu 

cerințele Acordului 

de Asociere dintre 

RM și UE  

Conform 

planului 

Proiectul noii Legi 

cu privire la 

Dezvoltarea 

Regională a fost 

elaborat și 

prezentat la 

Ministerul 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor 

pentru a primi 

aprobarea inițială. 

Actualmente, 

acesta este 

obiectul 

consultațiilor 

interne în cadrul 

ADR-urilor.  
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2 30/09/2017 

Proiectul noii Legi 

cu privire la 

Dezvoltarea 

Regională 

elaborat conform 

cerințelor 

Acordului de 

Asociere dintre 

RM și UE primește 

aviz pozitiv din 

partea Guvernului 

RM  

 

Proiectul noii Legi 

cu privire la 

Dezvoltarea 

Regională elaborat 

conform cerințelor 

Acordului de 

Asociere dintre RM 

și UE nu a fost 

expediat către 

Guvernului RM 

pentru a fi avizat 

Abatere 

nesemnif

icativă 

După cum sa 

convenit la ședința 

precedentă a 

Comitetului de 

Monitorizare a 

proiectului MSPL 

cu MADRM, 

lucrările planificate 

la noul proiect de 

Lege în domeniul 

DR și promovarea 

acestuia sunt 

amânate pentru 

anul următor odată 

ce va exista o 

claritate asupra 

opțiunilor cu privire 

la reforma 

administrativ 

teritorială. 

 

Sursele 

datelor 

Surse Secundare.  

- Decizia Guvernului 

publicată în Monitorul 

Oficial  

Link-ul către 

documente/surse 

 

Metoda de 

colectare a 

datelor 

- Analiză documentară  

  

Coordonări sau acțiuni necesare 

-  
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Aspecte de Monitorizare Bazată pe Rezultate (MBR) în Dezvoltarea 

Regională 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 
planificată 

Valoarea 
atinsă 

Statut Note explicative 

10 30/09/2017 

Proiectele 
selectate cu 
finanțare din 
sursele FNDR 
sunt evaluate în 
baza impactului 
obținut 

MDRC (în 
prezent 
MADRM) a 
realizat 
evaluări de 
impact pentru 
3 proiecte 
finanțate din 
FNDR. 
Suportul 
MSPL se 
limitează la 
orientările 
metodologice
. 

Conform 
planului 

MDRC (actualmente 
MADRM), a realizat 
evaluări de impact pentru 3 
proiecte finanțate din 
FNDR. Suportul MLPS se 
limitează la orientările 
metodologice. 

11 30/09/2017 

Sistemul de 
monitorizare și 
evaluare 
MADRM pentru 
proiectele 
finanțate din 
Fondul Național 
pentru 
Dezvoltare 
Regională este 
revizuit conform 
abordării 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate (MBR). 

 
Devieri 

nesemnific
ative 

După cum s-a convenit cu 
MADRM, au fost realizate 
revizuiri ale ghidurilor de 
evaluare a impactului 
pentru proiectele din FNDR. 
Continuă revizuirea 
Regulamentului privind M & 
E în domeniul DR. 

12 30/09/2017 

Mecanismul de 
monitorizare și 
evaluare bazat 
pe rezultate 
(MBR) pentru 
punerea în 
aplicare a 
SNDR 2016-
2020 este 
revizuit și 
aplicat. 

 
Devieri 

nesemnific
ative 

Mecanismul MBR pentru 
punerea în aplicare a 
SNDR 2016-2020 este 
aproape finalizat. Cu toate 
acestea, în contextul 
reformei actuale a 
administrației publice, este 
necesară o clarificare 
suplimentară a rolurilor și 
responsabilităților privind 
colectarea și analizarea 
datelor legate de EE în 
clădirile publice, turism și 
drumurile regionale și 
locale. 

13 30/09/2017 

Capacitățile 
MDRC și ADR 
în MBR sunt 
îmbunătățite 

 
Devieri 

nesemnific
ative 

Vizita de studiu la ADR 
Vest, România privind 
schimbul de practici în 
domeniul MBR, în 
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conformitate cu cerințele 
UE pentru personalul 
relevant din MADRM, ADR 
și MSPL, este aprobată și 
pregătirile au început. Vizita 
de studiu va avea loc în 
perioada 23-27 octombrie 
2017.  

 

Aspecte de Comunicare în Dezvoltarea Regională 

N/o Punct de reper 
Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

1 30/03/2017 

 
Abilitățile de 
comunicare ale 
specialiștilor în 
comunicare ale 
MADRM și cele 4 
ADR-uri sunt 
consolidate în 
contextul Strategiei 
de Comunicare și a 
Planului de 
comunicare 
aprobate. 

 
 

Conform 
planului 

Un seminar de instruire pe 
tematica „Tehnici de 
administrare și promovare 
instituțională prin 
intermediul platformelor de 
social media și a rețelelor 
sociale” a fost organizat în 
perioada 28-29 septembrie 
2017  
(https://goo.gl/jX6Dw6 ).  
10 specialiști din cadrul 
MADRM, 4 ADR-uri și a 
proiectului MSPL au 
participat la eveniment (5 
bărbați și 7 femei). În baza 
chestionarelor de evaluare 
realizate de participanți, 
atelierul de lucru a fost 
apreciat cu 9,5 din 10 
puncte maximum. 
 
 
 

2 30/09/2017 

6 Buletine 
Informative în 
domeniul 
“Dezvoltării 
Regionale” sunt 
publicate în 3 limbi 
(română, engleză, 
rusă) și sunt 
distribuite 
trimestrial tuturor 
părților implicate și 
donatorilor. 

 
Abatere 

nesemnif
icativă 

A 8-a ediție a buletinului 
informativ „Dezvoltare 
Regională” a fost planificată 
a fi publicată până la 
sfârșitul lunii septembrie. 
Acest lucru nu a fost posibil 
din cauza întârzierii de care 
s-a dat dovadă în procesul 
compilării conținutului, care 
a fost responsabilitatea 
MADRM. 

https://goo.gl/jX6Dw6
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3 30/09/2017 

Interesul mass 
media pentru 
sectorul Dezvoltării 
Regionale este 
îmbunătățit. 

Interesul 
mass media 
pentru 
sectorul 
Dezvoltării 
Regionale 
este 
îmbunătățit. 

Abatere 
nesemnif

icativă 

O vizită de studiu pentru 
jurnaliștii din presă locală și 
națională la 3 proiecte de 
succes din țară a fost 
planificată.  
Toate detaliile pentru 
această activitate (concept, 
agendă, invitații și scenariul 
tentativ) au fost pregătire și 
lansate 
(https://goo.gl/LWtGoz ). 
Evenimentul a fost planificat 
a fi organizat la începutul 
lunii noiembrie, dar doar 4 
jurnaliști au confirmat 
participarea.  
În acest sens, vizita de 
studiu a fost amânată 
pentru următorul semestru. 
Data tentativă pentru 
organizarea acestui 
eveniment este 10 
octombrie 2017 
(https://goo.gl/bCYW1z ). 

4 30/12/2018 

Planul de Acțiuni 
de Comunicare a 
MSPL în trei 
sectoare prioritare 
(AAC, MDS, EE 
clădiri publice) este 
elaborat 

Planul de 
Acțiuni de 
Comunicare 
a MSPL în 
trei 
sectoare 
prioritare 
(AAC, 
MDS, EE 
clădiri 
publice) 
este 
elaborat 

Conform 
planului 

Planul de Acțiuni de 
Comunicare a MSPL în trei 
sectoare prioritare (AAC, 
MDS, EE clădiri publice) 
este un punct de reper 
planificat pentru a fi 
dezvoltat în perioada 
semestrelor 3 și 4, 2017. 
Activitățile acestui punct de 
reper vor fi continuate în 
semestrul 4. Realizările și 
evoluțiile acestui punct de 
reper vor fi prezentate la 
următorul Comitet de 
Monitorizare. 

 

Coordonări sau acțiuni necesare 
- Lecții învățate: solicitările participanților pentru seminarele de instruire de viitor sunt de a 

pune mai mult accent pe tehnicile de scriere și editare a conținutului; fotografia și editarea 
fotografiilor; dezvoltarea campaniilor de sensibilizare și promovare. 
 

- Este nevoie de mai multă implicare din partea reprezentanților MADRM în procesul de 
elaborare a Buletinului Informativ „Dezvoltare Regională”. De asemenea, este nevoie de 
elaborarea unei proceduri operaționale clare, agreată de comun accord, care să specifice 
concret persoanele responsabile pentru fiecare activitate în parte, precum și termenele 

clare de prezentare a conținutului. 
 

https://goo.gl/LWtGoz
https://goo.gl/bCYW1z
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. 
 ‘‘CRD-urile au capacitatea să coordoneze implementarea 

strategiilor de dezvoltare a regiunilor” 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 2 ▸ Indicatorul: 2.1 

Aprobarea SDR  

Date cheie 

Denumirea  
2.1. 32 recomandări ale CRD-urilor au fost 
incluse în procesul de elaborarea a 
strategiilor de dezvoltare regională.  

Responsabil 
DI 1, Alexandr 

Muravschi 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 Începutul implementării 01/01/2016 

Valoare Țintă 4 SDR-uri Data țintă 31/12/2017 

Valoarea atinsă 4 SDR-uri Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/03/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

N/a 

 

N/o 
Punct de reper Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

5 30/03/2017 

SDR finală 
pentru 
Gagauzia este 
aprobată de 
CRD 

SDR finală 
pentru 
Gagauzia este 
aprobată de 
CRD 
Găgăuzia 

Conform 
planului 

Consiliul Regional pentru 
Dezvoltare al Găgăuziei 
a aprobat la 24.01.2017 
Strategia finală de 
Dezvotlare Regională 
pentru Găgăuzia pentru 
2017-2020  
Sursa: 
http://adrgagauzia.md/pu
blic/files/ADR_UTAG/SD
R_UTAG_2017-
2020_RU.pdf 

 

Sursele 
datelor 

Surse Secundare: 
 
– Procese verbale a deciziilor a 4 
CRD (Nord, Centru, Sud și 
Gagauzia) semnate  
- site-urile ADR-urilor 

Link-ul către 
documente/
surse 

http://Adrsud.Md/Public/Fil
es/SDR_SUD_2016-
2020_Aprobat_CRD.Pdf 
 
File:///C:/Users/User/Down
loads/SDR-Centru-2016-
2020a7e32%20(2).pdf 
 
http://adrnord.md/pagevie
w.php?!=ro&idc=230& 
 

http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrsud.md/Public/Files/SDR_SUD_2016-2020_Aprobat_CRD.Pdf
http://adrsud.md/Public/Files/SDR_SUD_2016-2020_Aprobat_CRD.Pdf
http://adrsud.md/Public/Files/SDR_SUD_2016-2020_Aprobat_CRD.Pdf
file:///D:/GIZ/PAU/REPORTING/MLPS%20reports/2017/2017/Q1_2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/SDR-Centru-2016-2020a7e32%20(2).pdf
file:///D:/GIZ/PAU/REPORTING/MLPS%20reports/2017/2017/Q1_2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/SDR-Centru-2016-2020a7e32%20(2).pdf
file:///D:/GIZ/PAU/REPORTING/MLPS%20reports/2017/2017/Q1_2017/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/User/Downloads/SDR-Centru-2016-2020a7e32%20(2).pdf
http://adrnord.md/pageview.php?!=ro&idc=230&
http://adrnord.md/pageview.php?!=ro&idc=230&
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http://adrgagauzia.md/publ
ic/files/ADR_UTAG/SDR_
UTAG_2017-2020_RU.pdf 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

- Analiză documentară a tabelului 
de divergențe compilat de ADR-uri 
și extrasul unui număr de 
recomandări. 

  

 

Coordonări sau acțiuni necesare 

- Pentru a asigura monitorizarea și evaluarea cu succes a SDR-urilor, este necesară stabilirea 
indicatorilor clari, inclusiv a valorilor țintă și a valorilor de referință la începutul implementării a 
SDR 2016-2020. La fel, este necesară stabilirea unui mecanism de M&E la nivel regional cu 
indicarea rolurilor și responsabilităților clare între CRD-uri și ADR-uri. 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 2 ▸ Indicatorul: 2.2 CRD și 

sistemul MBR 

Date cheie 

Denumirea 

2.2 Coordonarea implementării strategiilor de 
dezvoltare a regiunilor este exercitată de CRD-
uri, pe baza unui sistem de monitorizare bazat 
pe rezultate corelat la nivel național și regional. 

Responsabil 
DI 2, 
Petru 

Veverița 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 Începutul implementării 
01/01/2016

  

Valoare Țintă 
1 sistema nationala de 
MBR, 1 sistema MBR pe 
fiecare CRD 

Data țintă 
31/12/2018

  

Valoarea atinsă 
Regulamentele CRS sunt 
aprobate de CRD 

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/09/2017 Data monitorizării viitoare 30/12/2017 

 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 
planificată 

Valoarea 
atinsă 

Statut Note explicative 

4 30/03/2017 

Pachetul de 
suport pentru 
ADR-uri și CRD-
uri este 
determinat și 
agreat cu 
partenerii 

Pachetul de 
suport pentru 
ADR-uri și 
CRD-uri este 
determinat și 
agreat cu 
partenerii 

Conform 
planului 

La inițiativa MSPL, aspectul 
privind rezultatele evaluării 
CRD-urilor și recomandările 
pentru fortificarea 
capacităților acestora, a 
fost inclus în agenda 
ședințelor CRD și prezentat 
în RD Nord la 18 ianuarie și 
RD Sud la 26 ianuarie 

http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/ADR_UTAG/SDR_UTAG_2017-2020_RU.pdf
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2017. În cadrul ședințelor 
CRD, s-au aprobat deciziile 
cu privire la crearea 
grupurilor de lucru pentru 
elaborarea proiectului 
regulamentului de 
funcționare a Comisiilor 
Regional Sectoriale (CRS-
uri). Suportul pentru CRD-
uri, inclusiv 
recomandările/deciziile au 
fost prezentate și agreate în 
cadrul Comitetului Director 
al MSPL, desfășurat la 27 
ianuarie. Subiectul dat a 
fost, de asemenea 
prezentat în cadrul 
Comitetului de Monitorizare 
al MSPL la 14 februarie 
2017, la care au participat 
factorii de decizie din 
partea MDRC și ADR-uri. În 
rezultatul unui șir de 
ședințe de lucru cu membrii 
CRD-urilor și ADR-urilor în 
Regiunile de Dezvoltare, 
MSPL a prezentat către 
MDRC la 10 martie 2017 
proiectul cadrului 
regulamentelor de 
funcționare a CRD-urilor și 
a lansat propunerea pentru 
o ședință comună cu 
MDRC/CRD-uri/ADR-uri. 

5 30/06/2017 

Pachetul de 
suport pentru 
ADR-uri și CRD-
uri este 
determinat și 
agreat cu 
partenerii 

Pachetul de 
suport pentru 
ADR-uri și 
CRD-uri este 
determinat și 
agreat cu 
partenerii 

Conform 
planului 

 

Pachetul de suport pentru 
CRD-uri a fost prezentat și 
agreat în cadrul atelierilor 
de lucru cu CRD-urile 
organizate după cum 
urmează: Regiunea de 
Dezvotlare Nord – 17-18 
mai 2017; Regiunea de 
Dezvoltare Centru – 28 
iunie 2017; regiunea de 
dezvoltare Sud – 29 iunie 
2017. Suportul principal 
urmează să fie realizat prin 
Comisiile Regionale 
Sectoriale (CRS) care sunt 
prevăzute în calitate de 
platforme de guvernanță 
sectorială în cadrul CRD. 
MSPL va acorda expertiză 
tehnică specializată, suport 
logistic și financiar pentru a 
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asigura funcționalitate 
acestora. ADR-urile vor 
primi asistență de la MSPL 
pentru asigurarea 
secretariatului pentru CRD-
uri și CRS-uri. 

6 30/06/2017 

Cadrul de 
reglementare 
național este 
acceptabil 
pentru 
funcționarea 
CRD-
urilor/CRS-urilor 

Cadrul de 
reglementare 
național este 
acceptabil 
pentru 
funcționarea 
CRD-
urilor/CRS-
urilor 

Conform 
planului 

 
 

Pe baza constatărilor 
Raportului cu privire la 
rezultatele și discuțiilor 
focus-grupurilor și 
recomandările acestora 
privind fortificarea 
capacităților Consiliilor 
Regionale pentru 
Dezvoltare, cadrul de 
reglementare permite 
funcționarea CRD-urilor 
(link: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/api/v1/nodes/1309042
84/content? 
action=open&token=85655
749%2F130904284%2F15
8791%2F65395%2F8f2926
646523c175091a1c2116d8
9574a5135ee0). Totuși,  
lipsește motivarea de a 
participa, ceea ce duce la 
nivelul scăzut de implicare 
a membrilor CRD. 

7 30/06/2017 

Regulamentele 
CRD-urile sunt 
revizuite pentru 
a formaliza 
crearea 
Comisiilor 
Regional 
Sectoriale 

Regulamente
le CRD-urile 
sunt revizuite 
pentru a 
formaliza 
crearea 
Comisiilor 
Regional 
Sectoriale 

 
Conform 
planului 

 

Regulamentele pentru 
Regiunile de Dezvoltare 
Centru și Sud conțin 
prevederi cu privire la 
crearea CRS-urilor. 
Regulamentul RD Nord a 
fost modificat în mod 
corespunzător la ședința 
CRD din 29 iunie 2017.  

8 30/06/2017 

Regulamentele 
CRS-urilor sunt 
aprobate de 
CRD-uri 

Regulamente
le CRS-urilor 
sunt 
aprobate de 
CRD-uri 

Abateri 
nesemnific

ative 
 

Regulamentele CRS au fost 
aprobate de către CRD-
urile din Nord și Sud la 29 
iunie 2017. Decizia cu 
privire la aprobarea 
Regulamentelor CRS de 
către CRD Centru a fost 
amânată din cauza 
neîntrunirii cvorumului 
necesar la ședința din 28 
iunie 2017. 

9 30/06/2017 

CRS-urile în 2 
sectoare (AAC 
și EE sau MDS) 
din 3+1 regiuni 

CRS-urile în 
2 sectoare 
(AAC și EE 
sau MDS) din 

Abateri 
nesemnific

ative 

Crearea CRS-urilor în 
sectoarele AAC și MDS a 
fost aprobată de CRD-urile 
Nord și Sud la 29 iunie 
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sunt create de 
CRD-uri 

3+1 regiuni 
sunt create 
de CRD-uri 

2017. Decizia cu privrie la 
aprobarea CRS-urilor de 
către CRD Centru este 
amânată din cauza 
neîntrunirii cvorumului 
necesar la ședința din 28 
iunie 2017. 

      

      

      

      

14 30/09/2017 

Regulamentele 
CRS sunt 
aprobate de 
CRD 

Regulamente
le CRS sunt 
aprobate de 
CRD 

Conform 
planului 

Regulamentele CRS au fost 
aprobate de CRD Nord și 
Sud la 29 iunie 2017. 
Decizia privind aprobarea 
Regulamentului CRS de 
către CRD Centrul a fost 
luată la 20 septembrie 
2017. Regulamentele CRS 
poate fi găsit la adresa 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/ 
app/nodes/142198110  

15 30/09/2017 

CRS-urile în 2 
sectoare (AAC 
și EE sau MDS) 
din 3+1 regiuni 
sunt create de 
CRD-uri 

CRS-urile în 
2 sectoare 
(AAC și EE 
sau MDS) din 
3+1 regiuni 
sunt create 
de CRD-uri 

Conform 
planului 

Crearea CRS în sectoarele 
AAC și MDS a fost 
aprobată de CRD Nord și 
Sud la 29 iunie 2017. 
Decizia de creare a CRS în 
sectoarele AAC și MDS a 
fost aprobată de CRD 
Centru la 20 septembrie 
2017. 

 

Sursele 
datelor 

Sursele de date secundare colectate de ADR-
uri și CRD-uri:  
 
• Rapoartele bianuale ale ADR-urilor cu privire 
la implementarea SDR-urilor  
• Analiza proceselor verbale ale ședințelor 
CRD 
• Analiza rapoartelor de progres ale proiectului  
• Procesele verbale ale CRS-urilor sau GLRS-
urilor  

Link-ul către 
documente/
surse 

 

Metoda de 
colectare 
a datelor 

Analiza documentară și observare directă 
 

  

 

Coordonări sau acțiuni necesare 
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-  

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 2 ▸ Indicatorul: 2.3 Proiecte 

la etapa prefinală 

Date cheie 

Denumirea 

Etapa pre-finală a 5 proiecte (3 în AAC și 
2 în MDS) care au survenit din 
implementarea Programelor Regional 
Sectoriale este finalizată 

Responsabil 
DI 2, 
Petru 

Veverita 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 
Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 5 Data țintă 30/05/2017 

Valoarea 
atinsă 

Cererea de coordonare a Programului 
EIM pentru ZMD 5 și 8 a fost 

prezentată Ministerului Mediului 
Frecvența 

Conform 
punctelor de 

reper 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/09/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

30/12/2017 

 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 

planificată 
Valoarea atinsă Statut Note explicative 

6 28/02/2017 

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS au 
fost finalizate 

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS 
sunt în curs de 
elaborare 
 

Abatere 
nesemnifi 

cativă 

Activitățile desfășurate 
în perioada de 
raportare au fost axate 
în principal pe 
elaborarea a două 
studii de fezabilitate în 
sectorul MDS – Zona 
de Management a 
Deșeurilor nr.5 din 
Regiunea de 
Dezvoltare Centru și 
Zona de Management 
a Deșeurilor nr.8 din 
regiunea de Dezvoltare 
Nord. În cadrul 
Comitetelor Directoare 
Locale desfășurate în 
2017 în fiecare Zonă 
de Management a 
Deșeurilor, a fost 
prezentat progresul 
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înregistra și au fost 
stabiliți următorii pași. 
Studiile de fezabilitate 
urmează să fie 
finalizate în iunie 2017. 

7 31/03/2017 

Baza de date a 
rezultatelor 
portofoliului de 
proiecte este 
creată și 
transmisă 
actorilor/părților 
responsabile. 

Conceptul bazei 
de date a 
portofoliului de 
proiecte a fost  
elaborat și 
trebuie discutat 
și agreat cu 
actorii/părțile 
responsabile. 

Abatere 
nesemnifi 

cativă 

Este necesară o 
decizie cu privire la 
responsabilitatea față 
de baza de date a 
portofoliului de 
proiecte. 

8 30/06/2017 

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS 
(ZMD 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise 
beneficiarilor 
pentru aprobare. 

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS 
(ZMD 5 și 8) nu 
sunt finalizate 

Abatere 
semnifi 
cativă 

La 16 și 17 mai au fost 
desfășurate ședințele 
CDL-urilor în ZMD 8 și 
ZMD 5. Experții au 
prezentat membrilor 
CDL rezultatele finale 
ale SF.Compilarea 
versiunii în engleză 
este preconizată pentru 
iulie 2017. La 5 iunie 
2017, compania 
Ecologie-Expert 
contractată să 
pregătească Evaluarea 
Impactului asupra 
Mediului (EIM), 
împreună cu 
persoanele delegate 
din ZMD 5 și 8 au 
depus la Ministerul 
Mediului solicitarea cu 
privire evaluarea 
preliminară a 
necesității de pentru 
EIMJ.   

9 30/12/2017 

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS 
(ZMD 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise 
beneficiarilor  

2 Studii de 
Fezabilitate în 
sectorul MDS 
(ZMD 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise 
beneficiarilor 

Conform 
planului 

2 Studii de Fezabilitate 
în sectorul MDS (ZMD 
5 și 8) au fost finalizate 
și transmise 
partenerilor  beneficiari 
prin e-mail la data de 5 
august 2017. Studiile 
de SF sunt în proces 
de traducere din EN în 
RO. 

10 30/12/2017 

2 Rapoarte de 
evaluare a 
impactului 
asupra mediului 
(ZMD nr. 5 și nr. 

Cererea de 
coordonare 
a rapoartelor de 
evaluare a 
impactului 

Conform 
planului 

La 27 iulie, Ministerul 
Mediului a acceptat 
cererea de evaluare 
preliminară a 
impactului asupra 
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8) sunt 
elaborate și 
transmise 
Ministerului 
Mediului 

asupra mediului 
(ZMD nr. 5 și nr. 
8) a fost 
completată și 
transmisă 
Ministerului 
Mediului   

mediului a activităților 
planificate. La 22 
septembrie a fost 
depusă cererea de 
coordonare a 
Programului EIM. După 
primirea acceptării de 
către Minister, 
documentele EIM vor fi 
prezentate pentru 
consultare publică. 

 

Sursele 
datelor 

Surse primare de date colectate de proiectul MSPL, analiza 
documentelor și observarea directă a:  
• Proceselor verbale ale ședințelor Grupurilor de Lucru ale 
Proiectelor  
• Rapoartelor de progres privind implementarea proiectelor  
• Programelor Regional Sectoriale (AAC și MDS) 

Link-ul 
către 
documente
/surse 

 

Metoda de 
colectare 
a datelor 

Analiza documentară și observare directă a:  
• Proceselor verbale ale ședințelor  
• 2 MdÎ semnate, opțiunea aprobată din 5 SF și 2 aprobări 
ale EIM  
• Rapoarte de progres privind implementarea proiectelor 

  

 

Coordonări și acțiuni necesare 

 MADRM să adreseze subiectul  cu privire la implementarea de mai departe a Studiilor de 
Fezabilitate elaborate în sectorul Managementului Deșeurilor Solide către  Guvernul 
Republicii Moldova și partenerilor de dezvoltare 

 

 

 

 
 

 

 

 



 Raport de progres nr. 5 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 28  

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 3. 
“Capacitățile ADR-urilor de implementare a strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor sunt îmbunătățite” 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 3 ▸ Indicatorul: 3.1 SDR 

coerent cu SNDR  

Date cheie 

Denumirea  

3.1. Fiecare din cele patru ADR-uri elaborează o 
strategie de dezvoltare regională coerentă pentru 
2016-2020 în conformitate cu Strategia Națională 
de Dezvoltare Regională.  
 

Responsabil 
DI 1, 

Angela 
Dumitrașco 

 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 (nu există strategie pentru perioada 
dată) 

Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare 
Țintă 

4 SDR-uri Data țintă 30/03/2017 

Valoarea 
atinsă 

4 SDR-uri Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/03/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

N/a 

 

N/o Punct de reper Valoarea atinsă Statut Note explicative 

5 30/03/2017 

SDR finală 
pentru Gagauzia 
este aprobată de 
către CRD 

SDR finală 
pentru 
Gagauzia este 
aprobată de 
către CRD 

Conform 
planului 

Strategia de Dezvoltare 
Regională pentru 
Găgăuzia pentru 2017-
2020 a fost elaborată 
într-o manieră 
participativă și în 
conformitate cu SNDR 
2016-2020. 
Comentariile grupului 
de lucru stabilit în acest 
sens au fost luate în 
considerare. Consiliul 
Regional pentru 
Dezvoltare al 
Găgăuziei a aprobat la 
24.01.2017 Strategia 
Finală de Dezvotlare 
Regională pentru 
Găgăuzia pentru 2017-
2020. 
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Sursele datelor 

Surse/Date primare: 
 
– Procesele verbale semnate ale 
deciziei celor 4 CRD-uri (Nord, 
Centru, Sud, Gagauzia)  
– Paginile web ale ADR-urilor 

Link-ul către 
documente/s
urse 

Sursa:  
http://adrgagauzia.
md/public/files/adr
_utag/sdr_utag_20
17-2020_ru.pdf 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Analiză documentară și observarea 
proceselor verbale și a deciziilor 
CRD-urilor. 

  

 

Coordonări și acțiuni necesare 

Pentru a asigura monitorizarea și evaluarea reușită a SDR-urilor, este necesară stabilirea 
indicatorilor clari, inclusiv a valorilor țintă și a valorilor de referință la începutul implementării a 
SDR 2016-2020. La fel, este necesară stabilirea unui mecanism de M&E la nivel regional cu 
indicarea rolurilor și responsabilităților clare între CDR-uri și ADR-uri. 

 

▸ Rezultat:  Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 3 ▸ Indicator: 3.2 18 

proiecte în cadrul a 12 PRS-uri 
 

 Date cheie 

Denumirea  

3.2 45% din proiectele eligibile pentru 
finanțare, elaborate în cadrul celor 12 
programe regional sectoriale, cu o valoare 
totală de 194 milioane Euro sunt în proces de 
implementare conform criteriilor de calitate 
ale MDRC pentru modernizarea serviciilor 
publice locale. 

Responsabil 
DI 3, Dietrich 

Hahn 

 
 
 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 proiecte 
Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 18 proiecte Data țintă 31/12/2018 

Valoarea 
atinsă 

 Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/09/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

30/12/2017 

 

N/o Punct de reper 
Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

11 30/03/2017 

Comitetele locale 
de cetățeni (18 
proiecte în 
sectoarele AAC 
și EE) sunt 
convocate o dată 
în trimestru. 

Comitetele 
locale de 
cetățeni (18 
proiecte în 
sectoarele 
AAC și EE) nu 
au fost 
stabilite.  

Nerealiz
at 

Contractul între GIZ și UE 
nu a fost semnat. 

http://adrgagauzia.md/public/files/adr_utag/sdr_utag_2017-2020_ru.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/adr_utag/sdr_utag_2017-2020_ru.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/adr_utag/sdr_utag_2017-2020_ru.pdf
http://adrgagauzia.md/public/files/adr_utag/sdr_utag_2017-2020_ru.pdf
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewIndicator.action?projectid=775&id=6571
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewIndicator.action?projectid=775&id=6571
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12 30/03/2017 

Comitetele 
Directoare Locale 
(18 proiecte în 
sectoarele AAC 
și EE) sunt 
convocate o dată 
în trimestru. 

Comitetele 
Directoare 
Locale (18 
proiecte în 
sectoarele 
AAC și EE) nu 
au fost create. 

Nerealiz
at 

Contractul între GIZ și UE 
nu a fost semnat. 

13 30/03/2017 

Cadrul logic și 
planurile de 
implementare a 
proiectelor sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate. 
Memorandumuril
e de înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate. 

Cadrul logic și 
planurile de 
implementare 
a proiectelor 
nu sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate. 
Memorandumu
rile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte nu 
sunt semnate 

Nerealiz
at 

Contractul între GIZ și UE 
nu a fost semnat. 

14 30/03/2017 

Avizul tehnic 
pentru 15 studii 
de fezabilitate în 
AAC este obținut 
de la 
Departamentul 
de Construcții 
GIZ 

Avizul tehnic 
pentru 15 
studii de 
fezabilitate în 
AAC este 
obținut de la 
Departamentul 
de Construcții 
GIZ 

Conform 
planului 

Toate 15 studii de 
fezabilitate în AAC au fost 
revizuite de Departamentul 
de Construcții GIZ. Ca 
urmare, 14 SF au primit 
aprobare, un SF necesită 
careva îmbunătățiri. 

15 30/03/2017 

8 rapoarte de 
audit energetic 
au primit aviz 
tehnic din partea 
Departamentului 
de Construcții 
GIZ 

8 rapoarte de 
audit energetic 
nu au primit 
aviz tehnic din 
partea 
Departamentul
ui de 
Construcții GIZ 

Abatere 
semnific

ativă 

Din cauza complexității 
efectuării rapoartelor de 
audit energetic și 
cooperării cu experții 
internaționali, finalizarea 
rapoartelor de audit 
energetic este planificată 
pentru sfârșitul lunii aprilie 
2017. 

16 30/03/2017 

8 rapoarte de 
audit energetic 
au primit aviz 
tehnic din partea 
Agenției pentru 
Eficiența 
Energetică din 
Moldova 

8 rapoarte de 
audit energetic 
nu au primit 
aviz tehnic din 
partea Agenției 
pentru 
Eficiența 
Energetică din 
Moldova 

Abatere 
semnific

ativă 

Rapoartele vor fi 
prezentate pentru avizare 
la Agenția pentru Eficiența 
Energetică în aprilie 2017. 

17 30/03/2017 

8 APL-uri au 
aprobat opțiunea 
preferată din 
studiile de 
fezabilitate în EE 

8 APL-uri au 
aprobat 
opțiunea 
preferată din 
studiile de 
fezabilitate în 

Conform 
planului 

În perioada 22-24 martie 
au avut loc ședințe de 
lucru cu APL-urile pentru 
care au fost aprobate 
măsurile de investiție 
preferabile în eficiența 
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în clădirile 
publice 

EE în clădirile 
publice 

energetică. Măsurile de 
investiție selectate vor fi 
incluse în tema de 
proiectare pentru 
elaborarea viitoare a 
documentației tehnice. 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll?func=ll&objaction=ov
erview&objid=115817304 , 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll?func=ll&objaction=ov
erview&objid=115822414   

18 30/05/2017 

17 APL-uri au 
aprobat opțiunea 
preferată din 
studiile de 
fezabilitate în 
AAC 

17 APL-uri au 
aprobat 
opțiunea 
preferată din 
studiile de 
fezabilitate în 
AAC 

Conform 
planului 

În prezent sunt contractați 
experți și sunt desfășurate 
ședințe de lucru la nivel de 
APL. Măsurile de investiție 
sunt verificate la fața 
locului și sunt coordonate 
cu APL-urile.  

19 30/06/2017 

Propunerea de 
proiect pentru 
UE în vederea 
implementării 
(etapa de 
proiectare) 
proiectelor de 
dezvoltare 
regională 
selectate în 
sectoarele AAC 
și EE este 
pregătită, 
coordonată și 
prezentată. 

Propunerea de 
proiect pentru 
UE în vederea 
implementării 
(etapa de 
proiectare) 
proiectelor de 
dezvoltare 
regională, 
selectate în 
sectoarele 
AAC și EE 
este pregătită, 
coordonată și 
prezentată. 

Conform 
planului 

Propunerea de proiect a 
fost oficial semnată între 
GIZ și UE la 13 iunie 2017. 

20 30/06/2017 

Comitetele 
Directoare Locale 
pentru 18 
proiecte în 
sectoarele AAC 
și EE sunt create 
și organizate. 

Comitetele 
Directoare 
Locale pentru 
18 proiecte în 
sectoarele 
AAC și EE nu 
au fost create. 

Abateri 
semnific

ative 

Din cauza semnării 
întârziate a Propunerii de 
proiect pentru finanțarea 
UE, punctul de reper este 
în întârziere cu aprox. 3 
luni. Realizarea punctului 
de reper este prevăzută 
pentru trimestrul următor. 

21 30/06/2017 

Comitetele locale 
de cetățeni (18 
proiecte în 
sectoarele AAC 
și EE) sunt 
create și 
organizate. 

Comitetele 
locale de 
cetățeni (18 
proiecte în 
sectoarele 
AAC și EE) nu 
au fost create. 

Abateri 
semnific

ative 

Din cauza semnării 
întârziate a Propunerii de 
proiect pentru finanțarea 
UE, punctul de reper este 
în întârziere cu aprox. 3 
luni. Realizarea punctului 
de reper est prevăzută 
pentru trimestrul următor. 

22 30/06/2017 

Cadrul logic și 
PIP-urile sunt 
elaborate, 
discutate și 

Cadrul logic și 
PIP-urile sunt 
în proces de 
elaborare. 

Abateri 
semnific
ative 

Pe 11, 16 și 17 mai în 
incinta ADR-urilor Centru, 
Nord și Sud au fost 
organizate ateliere cu 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115817304
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115817304
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115817304
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115822414
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115822414
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll?func=ll&objaction=overview&objid=115822414
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acceptate. 
Memorandumuril
e de Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate. 

beneficiarii cu privire la 
procedurile și abordările 
vizavi de implementarea 
PSP-urilor finanțate de UE. 
Proiectele cadrului logic și 
a PIP-urilor sunt elaborate 
și urmează a fi discutate și 
acceptate de părțile 
interesate. 
Din cauza semnării 
întârziate a Propunerii de 
proiect pentru finanțarea 
UE, punctul de reper este 
în întârziere cu aprox. 3 
luni. Realizarea punctului 
de reper est prevăzută 
pentru trimestrul următor. 

23 30/06/2017 

16 contracte sunt 
semnate cu 
companiile de 
proiectare (8 
proiecte AAC și 8 
proiecte EE) 

16 contracte 
nu sunt 
semnate cu 
companiile de 
proiectare (8 
proiecte AAC 
și 8 proiecte 
EE) 

Abateri 
semnific

ative 

Din cauza semnării 
întârziate a Propunerii de 
proiect pentru finanțarea 
UE, punctul de reper este 
în întârziere cu aprox. 6 
luni. 

24 30/09/2017 

Organizațiile 
societății civile 
sunt selectate și 
contractate 

 
Abateri 

nesemni
ficative 

Exprimarea interesului 
pentru licitația privind 
selectarea organizațiilor 
societății civile (câte una 
pentru fiecare regiune de 
dezvoltare) în cadrul 
angajării în furnizarea 
serviciilor publice locale a 
fost publicată în iunie 
2017, după care la 11 iulie 
2017 a fost organizată o 
sesiune de informare 
pentru potențialii solicitanți. 
Rezultatele licitației vor fi 
disponibile la începutul 
lunii octombrie 2017. 
Licitația pentru regiunea de 
dezvoltare a Găgăuziei va 
fi relansată, deoarece 
niciunul dintre candidați nu 
a îndeplinit criteriile 
stabilite. 

 

Sursele 
datelor 

Sursa de date primare  
• Deciziile consiliilor locale cu privire la avizarea doc. 
de proiectare și a SF; 
• Acorduri de Cooperare între APL-urile din zona 
implementării proiectelor;  

Link-ul 
către 
documente/
surse 
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• Notă informativă anuală din partea ADR-urilor cu 
privire la statutul implementării proiectelor. 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Observarea documentelor prezentate de către 
consultantul MSPL ca anexe la rapoarte. Note 
informative din partea ADR-urilor.  

  

 

Coordonări și acțiuni necesare 

- 

 

▸ Substructura UE 3.5 milioane Euro etapa de proiectare9 

 
Obiectiv specific: Capacitățile a 3 ADR-uri de a implementa Strategiile de Dezvoltare 

Regională 2016-2020 sunt îmbunătățite ▸Indicator de Obiectiv Specific: 110  Nr. de 

proiecte gata pentru achizițiile în lucrările de construcții gestionate de 3 ADR-uri 
(Nord, Sud, Centru) 
 

Date cheie 

Denumirea 

IOS 1 Nr. de proiecte gata pentru 
achizițiile în lucrările de construcții 
gestionate de 3 ADR-uri (Nord, Sud, 
Centru) 

Responsabil 
AI 3, 

Dietrich 
Hahn 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 
Începutul 
implementării 

14/06/2017 

Valoare 
Țintă 

18 Data țintă 31/12/2018 

Valoarea 
atinsă 

Cadrul logic, PIP-urile și 
Memorandumurile de Înțelegere pentru 
18 proiecte sunt dezvoltate, discutate și 
acceptate.  

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/09/2017 
Data 
monitorizării 
viitoare 

30/12/2017 

 

                                                 
9 Rezultatul acțiunii UE 3,5 milioane Euro influeințează atingerea obiectivului AI 3 din Matricea de 

rezultate a MSPL. Deoarece proiectul MLPS este unul complex, substructurile vor ajuta la 
organizarea mai eficientă a Monitorizării rezultatelor mai clar. Rezultatele acțiunii UE 3,5 milioane 
Euro au fost introduse ca o substructură în cadrul Indicatorului de succes al MSPL 3.2  

10 IOS – Indicator de Obiectiv Specific pentru UE 3.5 milioane Euro (etapa de proiectare tehnică).  

N/o 
Punct de 

reper 
Valoare 

planificată 
Valoare 
atinsă 

Statut Note explicative 

1 30/09/2017 

Cadrul logic și 
PIP-urile sunt 
dezvoltate, 
discutate și 
acceptate  
Memorandumu
rile de 
Înțelegere 
pentru 18 

Cadrul logic, 
PIP-urile și 
Memorandu
murile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
dezvoltate, 
discutate și 
acceptate. 

Abatere 
nesemni 
ficativă 

Cadrul logic și PIP-urile au 
fost dezvoltate și discutate 
cu ADR-urile și APL-urile. 
Documentele pot fi 
prezentate pentru 
semnare doar după ce vor 
fi semnate Acordurile de 
Finanțare dintre GIZ și 
ADR-uri. La moment, din 
cauza întârzierii aprobării 

https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
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Sursele 
datelor 

Sursa primară de date colectate de 
proiectul MSPL: 
 Documente de predare-primire 
(Documente de acceptare) de la 3 ADR 
(Nord, Sud, Centru). 

Link-ul către 
documente/surse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Analiza documentară și observare 
directă 

  

 
 

▸ Substructura UE 3.5 milioane Euro etapa de proiectare 11 

 
Rezultat 1:  10 proiecte AAC rezultate din planificarea regională sunt pregătite pentru 
achiziționarea lucrărilor de construcție ▸ Indicator: 1.1 Nr. de APL-uri care aprobă 

opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în AAC 
 

Date cheie 

Denumirea 

OI 1.1 
Nr. de APL-uri care aprobă opțiunea 
preferată din studiul de fezabilitate în 
AAC 

Responsabil 
DI 3, 

Dietrich 
Hahn 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 Începutul implementării 14/06/2017 

                                                 
11 Rezultatul acțiunii UE de 3,5 milioane Euro influențează realizarea Obiectivului Domeniului de 

Intervenție 3 din Matricea rezultatelor MSPL. Deoarece proiectul MSPL este complex, substructurile 
vor ajuta la organizarea mai eficientă a monitorizării rezultatelor. Rezultatele acțiunii UE de 3,5 
milioane Euro au fost introduse ca o substructură în cadrul Indicatorului de succes 3.2. al MSPL. 

proiecte sunt 
semnate 

din partea BMZ, și 
elaborarea și aprobarea 
Acordurilor de 
Implementare dintre 
GIZ/MSPL și MADRM, 
inclusiv Acordurile de 
Finanțare și MdÎ pentru 
cele 18 proiecte nu pot fi 
semnate.  

2 30/09/2017 

1 contract 
semnat cu 
companiile de 
proiectare 
tehnică pentru 
proiectul în 
domeniul AAC 
(ADR Sud, 
Pelinei-
Găvănoasa-
Vulcănești 
AAC) 
 

1 contract 
semnat cu 
companiile 
de proiectare 
tehnică 
pentru 
proiectul în 
domeniul 
AAC (ADR 
Sud, Pelinei-
Găvănoasa-
Vulcănești 
AAC) 

Conform 
planului 

Contractul cu compania 
de proiectare tehnică a 
fost semnat la 30 iunie 
2017. 

https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
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Valoare Țintă 17 Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 17 Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/09/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

N/a 

 
 
 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 
planificată 

Valoarea 
atinsă 

Statut Note explicative 

1 30/09/2017 

 
RD Centru: 
3 APL nivel 
I aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC  

 
RD Centru: 
3 APL nivel 
I aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC 

Conform 
planului 

 

Aprobare Calarasi: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/api/v1/nodes/105932577/c
ontent?action=open&token=8
6137438%2F105932577%2F
158892%2F47977%2Fe5ac26
05516fe4fb78bf8a564d69f872
5324b201   
 
Aprobare Ungheni: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/api/v1/nodes/109291656/c
ontent?action=open&token=8
6137438%2F109291656%2F
158892%2F48196%2F7c2e07
71f8fd1b93f6b72a365b7938f7
e0de923f  
 
Aprobare Ustia:  
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/api/v1/nodes/141576907/c
ontent?action=open&token=8
6137438%2F141576907%2F
158892%2F48266%2F76a5d
bc15ddecfcaedabf43dcd334a
971b64b2ec  

2 30/09/2017 

 
RD Sud: 
7 APL nivel 
I aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC 
 

 
RD Sud: 
7 APL nivel 
I aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC 

Conform 
planului 

Aprobare raioanele Pelinei 
&Gavanoasa Cahul : 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139840922   
 
Aprobări pentru orașul Leova, 
Cupcui, Filipeni, Romanovca, 
Iargara: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139839933   

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105932577/content?action=open&token=86137438%2F105932577%2F158892%2F47977%2Fe5ac2605516fe4fb78bf8a564d69f8725324b201
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/109291656/content?action=open&token=86137438%2F109291656%2F158892%2F48196%2F7c2e0771f8fd1b93f6b72a365b7938f7e0de923f
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/141576907/content?action=open&token=86137438%2F141576907%2F158892%2F48266%2F76a5dbc15ddecfcaedabf43dcd334a971b64b2ec
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840922
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840922
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839933
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839933
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Sursele 
datelor 

 Sursele primare de date colectate de 
MSPL: Procesele verbale semnate 
ale reuniunilor consiliilor locale ale 
APL. 

Link-ul către 
documente/surse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Analiza proceselor verbale semnate 
ale ședințelor consiliilor locale ale 
APL. Format: copie a versiunii 
electronice și hard. 

  

 
 

Coordonări sau acțiuni necesare 

 

 

 
 

▸ Substructura UE 3.5 milioane Euro etapa de proiectare 12 

 
Rezultatul 2:   8 proiecte de Eficiență energetică a clădirilor publice (de exemplu 
spitale și școli)  rezultate din planificarea regională sunt pregătite pentru 
achiziționarea lucrărilor de construcție ▸ Indicatorul: 2.113  Nr. de APL-uri care aprobă 

opțiunea preferată din studiul de fezabilitate în domeniul EE a clădirilor publice  
   
 

                                                 
12 The 3.5 MEUR EU action result influences the achievement of Intervention Area 3 Objective from 

MLPS Results Matrix.  Since MLPS project is complex in particular, the substructures will help to 
organise the Results Monitor more clearly. The EU 3.5 MEUR action results was introduced as a 
substructure under the MLPS Success Indicator 3.2. 

13 OI – Output Indicator of EU 3.5 MEUR (design stage) 

3 30/09/2017 

 
RD Nord: 
7 APL (6 
APL nivel I 
și 1 APL 
nivel II)  
aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC 

 
RD Nord: 
 7 APL (6 
APL nivel I 
și 1 APL 
nivel II)  
aprobă  
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în AAC 

Conform 
planului 

Aprobare Orașul Drochia 
AAC: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139840806;  
 
Aprobare orașul Edinet AAC: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139844969   
 
Aprobare orașul Falesti AAC: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139845442   
 
Aprobare raionul Riscani, 
Galaseni,  Costesti, Hiliuti: 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.
dll/app/nodes/139839827 

https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4021
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840806
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840806
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139844969
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139844969
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139845442
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139845442
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839827
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839827
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Date cheie 

Denumirea 

OI 2.1 
Nr. de APL-uri care aprobă opțiunea 
preferată din studiul de fezabilitate în 
domeniul EE a clădirilor publice 

Responsabil 
DI 3, 

Dietrich 
Hahn 

 
 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 Începutul implementării 14/06/2017 

Valoare Țintă 8 Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 8 Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/09/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

N/a 

 
 
 

N/o Punct de 
reper 

Valoarea 
planificată 

Valoarea 
atinsă 

Statut Note explicative 

1 30/09/2017 

 
RD Centru:  
4 APL-uri 
niv. II 
aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 

 
RD Centru:  
4 APL-uri 
niv. II 
aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 

Conform 
planului 

 

Holercani - 

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139839412  

 
Soldanesti -  

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139838123   

 
Straseni – 

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/api/v1/nodes/1053064
54/content?action=open&to
ken=84720690%2F105306
454%2F158877%2F33679
%2Fd26daa2b41e980f4bfb
a2e62efaab120970b9758   

 
Ungheni  -  

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139838428  

2 30/09/2017 

 
RD Sud: 
 2 APL-uri 
niv. II  
aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 

 
RD Sud: 
 2 APL-uri 
niv. II  
aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 

Conform 
planului 

Basarabeasca - 

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139841001   

 
Leova -  

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139840819  

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839412
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839412
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139838123
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139838123
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/api/v1/nodes/105306454/content?action=open&token=84720690%2F105306454%2F158877%2F33679%2Fd26daa2b41e980f4bfba2e62efaab120970b9758
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139838428
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139838428
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139841001
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139841001
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840819
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840819
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Sursele 
datelor 

 Sursele primare de date colectate de 
MSPL: Procesele verbale semnate 
ale reuniunilor consiliilor locale ale 
APL. 

Link-ul către 
documente/surse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Analiza proceselor verbale semnate 
ale ședințelor consiliilor locale ale 
APL. Format: copie a versiunii 
electronice și hard. 

  

 
 

Coordonări sau acțiuni necesare 

 

 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 3 ▸ Indicatorul: 3.3 Șapte 

proiecte pilot 

 Date cheie 

Denumirea 

3.3 Șapte proiecte pilot cu un volum combinat de 
investiții de aprox. 11,3 + 2,131 milioane Euro 
(Ministerul German pentru Cooperare Economică 
și Dezvoltare/BMZ, Romania, Biroul de Cooperare 
a Elveției/SDC) sunt complet implementate în 
conformitate cu criteriile de calitate ale MDRC 
pentru modernizarea serviciilor publice locale.  

Responsabil 
DI 3, 

Dietrich 
Hahn 

 

 

fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 
 

fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 
 
 

3 30/09/2017 

 
RD Nord:  
2 APL-uri (1 
APl niv. I și 
1 APL niv. 
II)  aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 

 
RD Nord:  
2 APL-uri (1 
APl niv. I și 
1 APL niv. 
II)  aprobă 
opțiunea 
preferată 
din studiul 
de 
fezabilitate 
în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 

Conform 
planului 

Balti – 

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139840202   
 
Singerei;Flaminzeni  - 

https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/139842035  

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840202
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840202
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139842035
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139842035
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Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

5,037,550 milioane Euro 
Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 12,749,000 milioane Euro Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 8,25 milioane Euro Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/09/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

30/12/2017 

 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 

planificată 
Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

17 30/01/2017 

Echipamentul 
AAC pentru 
operatorii Apă 
Canal din 
Ungheni, 
Călărași, 
Strășeni, 
Hîncești este 
livrat și 
transferat către 
APL-
uri/operatorii 
AAC 

Echipamentul 
AAC pentru 
operatorii Apă-
Canal din 
Ungheni, 
Călărași, 
Strășeni, 
Hîncești nu a 
fost livrat și 
transferat către 
APL-
uri/operatorii 
AAC 

Abateri 
semnificativ

e 

Punctul de reper va fi 
atins pe parcursul 
următorului trimestru. 

18 30/01/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul tehnic 
detaliat Cahul-
Lebedenco au 
fost organizate 
de ADR Sud în 
coordonare cu 
APL-urile  

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul tehnic 
detaliat Cahul-
Lebedenco au 
fost organizate 
de ADR Sud în 
coordonare cu 
APL-urile 

Conform 
planului 

Procedurile de achiziții 
publice au fost 
organizate. Compania 
selectată este 
Fluxproiect. Contractul 
cu compania a fost 
semnat la 30 iunie 2017.  

19 30/06/2017 

Proiectul tehnic 
detaliat pentru 
proiectul AAC 
Leova este 
finalizat și 
transferat către 
APL-uri. 

Proiectul 
tehnic detaliat 
pentru 
proiectul AAC 
Leova este 
finalizat și 
transferat către 
APL-uri. 

Conform 
planului 

ADR Sud a transferat 
documentul către 
adminsitrația r. Leova. 
Elaborarea documentelor 
de achiziții publice pentru 
lucrările de construcție a 
fost inițiată.  

20 30/06/2017 

Lucrările de 
construcție 
finanțate din 
sursele BMZ în 
Cahul, 
proiectul din s. 

Lucrările de 
construcție 
finanțate din 
sursele BMZ în 
Cahul, 
proiectul din s. 

Conform 
planului 

Lucrările de construcție 
au fost finalizate și 
inaugurarea oficială a 
avut loc pe 15 iunie 
2017. 
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Roșu (sistemul 
central de 
canalizare) 
sunt finalizate 
și transferate 
APL-urilor. 

Roșu (sistemul 
central de 
canalizare) 
sunt finalizate 
și transferate 
APL-urilor. 

http://www.serviciilocale.
md/libview.php?l=ro&idc
=52&id=1409&t=/Stiri-
Galeriifoto/Stirile-
proiectului/Cu-suportul-
Guvernului-Germaniei-
locuitorii-oraului-Cahul-
isatului-Rou-vor-
beneficia-de-servicii-
calitative-de-apa-
potabila-i-canalizare 

21 30/06/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul EE 
din Orhei au 
fost organizate 
de ADR Centru 
în coordonare 
cu APL-urile 

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul EE 
din Orhei au 
fost organizate 
de ADR 
Centru în 
coordonare cu 
APL-urile, însă 
termenul de 
finalizare a 
lucrărilor de 
construcție nu 
a fost 
respectat. 

Abatere 
semnificativ

ă 

Contractul cu compania 
Eurodeviz Ltd a fost 
semnat în noiembrie 
2016. Conform 
contractului, compania 
urma să finalizezee 
lucrările de construcție 
până pe 29 mai 2017. În 
momentul de față 
lucrările nu sunt 
finalizate și compania 
urmează să plătească 
penalități pentru 
întârzieri.  

22 30/06/2017 

Contractul cu 
compania care 
urmează să 
livreze 
echipament 
AAC pentru 
operatorii de 
apă din 
Ungheni, 
Calarasi, 
Straseni, 
Hincesti este 
semnat 

Contractul cu 
compania care 
urmează să 
livreze 
echipament 
AAC pentru 
operatorii de 
apă din 
Ungheni, 
Calarasi, 
Straseni, 
Hincesti nu 
este semnat 

Abateri 
nesemnifica

tive 

ADR Centru a contractat 
livrarea a 3 unități de 
echipament AAC și 
pentru una a fost 
repetată licitația.  

23 30/06/2017 

Operatorul 
regional Leova 
este extins cu 
încă 5 APL-uri 
în calitate de 
acționari. 

Operatorul 
regional Leova 
nu este extins 
cu încă 5 APL-
uri în calitate 
de acționari. 

Abatere 
semnificativ

ă 

Acordul cu privire la 
cooperarea 
intercomunitară cu 7 
APL-uri din r. Leova este 
planificat pentru semnare 
la următoare ședință a 
Comitetului Director 
Local care va avea loc la 
sfârșitul lui iulie 2017. Pe 
baza acestuia, părțile 
implicate vor agrea 
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condițiile ce țin de 
împărțirea acțiunilor. 
Acest proces a fost 
tărăgănat având în 
vedere necesitatea 
revizuirii și coordonării 
măsurilor de investiție.  

24 30/06/2017 

Programele EE 
pentru Orhei, 
Calarasi sunt 
finalizate 

Programul EE 
(Capitolul cu 
privire la 
clădirile 
publice) pentru 
r. Calarasi este 
finalizat și 
aprobat de 
Consiliul 
raional. 
Programul EE 
(Capitolul cu 
privire la 
clădirile 
publice) pentru 
r. Orhei este în 
curs de 
finalizare. 

Abatere 
nesemnifica

tivă 

Programul EE (capitolul 
privind clădirile publice) 
pentru r. Călărași a fost 
finalizat și apobat de CR 
pe 23 martie 2017. 
Programul EE (capitolul 
privind clădirile publice) 
pentru r. Orhei este în 
proces de finalizare. 
 

25 30/09/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul EE în 
Orhei a fost 
organizat de 
ARD Centru în 
coordonare cu 
APL 

 
Abatere 

semnificativ
ă 

Măsura „Izolarea termică 
(etajul ethnic, subsolul) a 
blocului Centrului 
Perinatal”. Lucrările nu 
au fost finalizate în 
termenii stabiliți (26 mai 
2017). Lucrările continua 
și antreprenorul a 
prezentat un nou 
calendar de finalizare a 
lucrărilor, care este în 
proces de negociere. 
 

26 30/09/2017 

Programul EE 
pentru r. Orhei 
este finalizat și 
aprobat de 
consiliul raional 

 
Abatere 

nesemnifica
tivă 

Capitolul Programului EE 
pentru clădirile publice 
din Orhei a fost finalizat 
și înaintat spre aprobare 
în august 2017. Consiliul 
Raional Orhei a plasat 
anunțul privind audierile 
publice ale documentului 
la 17.10.2017 

(http://or.md/index .php / 

2017/10 / 17 / anunt-3 /). 
Problema aprobării 
programului EE de către 
Agenția pentru Eficiență 
Energetică persistă 
deoarece programul EE 

http://or.md/index%20.php%20/%202017/10%20/%2017%20/%20anunt-3%20/
http://or.md/index%20.php%20/%202017/10%20/%2017%20/%20anunt-3%20/
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conține doar capitolul EE 
în clădirile publice. Pe 25 
septembrie 2017 
partenerii au fost 
informați prin scrisoare 
oficială că asistența 
MLPS este limitată doar 
la EE în clădirile publice 
(https://dms.giz.de/dms/ll
isapi.dll/api/v1/nodes/142
190008/content?action=o
pen&token=85655749%2
F142190008%2F158892
%2F20860%2F10f0a5de
e9ad68a11003ff76840d8
91a7770d57b) 
 

27 30/09/2017 

Lucrările de 
construcții 
pentru 
proiectul EE în 
Călărași sunt 
contractate 

Lucrările de 
construcții 
pentru 
proiectul EE în 
Călărași sunt 
contractate 

Conform 
planului 

În urma rezultatelor 
achiziției publice, 
compania Izodrom-gaz a 
fost selectată pentru 
lucrările de construcție la 
măsurile de investiții EE 
din Călărași. Contractul 
de lucrări de construcție 
și montaj a fost semnat 
la 04 august 2017. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll?func=ll&objaction
=overview&objid=141058
837) 

28 30/09/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
pentru 
proiectul AAC 
în Leova au 
fost organizate 
de ADR Sud, 
în coordonare 
cu APL 

 
Abatere 

nesemnifica
tivă 

La 25 august a fost 
publicată licitația publică 
pentru achiziționarea de 
lucrări de construcție 
pentru proiectul 
„Construcția apeductului 
magistral Leova-Iargara”. 
Deschiderea ofertelor va 
avea loc pe data de 12 
octombrie. 



 Raport de progres nr. 5 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 43  

29 30/09/2017 

Planul de 
afaceri pentru 
furnizorul de 
servicii AAC în 
Cahul este 
elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Administrație 

 
Abatere 

nesemnifica
tivă 

Planul de afaceri este 
elaborat și prezentat 
conducerii operatorului 
AAC din Cahul. 
Aprobarea este amânată 
din cauza întârzierii 
numirii organelor de 
conducere ale SA. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/14191
6947 

30 30/09/2017 

Planul de 
dezvoltare a 
capacității 
pentru 
furnizorul de 
servicii AAC 
din Cahul este 
elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Administrație 

 
Abatere 

nesemnifica
tivă 

La 6 septembrie 2017 a 
avut loc un atelier de 
lucru la Primăria or. 
Cahul, unde a fost 
prezentată versiunea 
finală a Planului de 
dezvoltare a capacității 
pentru AAC Cahul. 
Aprobarea este amânată 
din cauza întârzierii 
numirii organelor de 
conducere ale SA. 

31 30/09/2017 

Comitetele 
Directoare 
Locale pentru 
6 proiecte (3 în 
AAC, 2 în EE 
și 1 în MDS) 
sunt convocate 
trimestrial 

 
Abatere 

nesemnifica
tivă 

La 31 iulie a fost 
convocat CDL pentru 
proiectul EE în Orhei 
(https://dms.giz.de/dms/ll
isapi.dll/app/nodes/1368
61878). Pe 8 august a 
avut loc ședința CDL 
pentru proiectul AAC din 
Leova 
(https://dms.giz.de/dms/ll
isapi.dll/app/nodes/1368
46616). CDL pentru 
proiectele EE din 
Călărași și ACC din 
Râșcani nu au avut loc 
din cauza unor subiecte 
limitate de discuție. 

32 30/09/2017 

Comitetele 
locale ale 
cetățenilor 
pentru 3 
proiecte din 
sectorul AAC 
sunt convocate 
trimestrial 

Comitetele 
locale ale 
cetățenilor 
pentru 3 
proiecte din 
sectorul AAC 
sunt convocate 
trimestrial 

Conform 
planului 

La 20 iulie s-a convcal 
CLC în s. Roșu (Cahul): 
- Eliminarea obiectiilor la 
finalizarea lucrărilor în 
cadrul proiectului 
„Construirea sistemului 
de canalizare în s. Roșu” 
și pregătirea pentru 
recepția finală. 
- stadiul implementării 
proiectului "Conectarea 
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caselor individuale la 
sistemul centralizat de 
canalizare din s. Roșu" și 
procedura de colectare a 
contribuției locale. 
Pe 27 iulie - în Costești 
(Râșcani) vezi anexat 
procesul-verbal. 
Pe 6 septembrie - la 
Lebedenco (Cahul): 
- s-a discutat despre 
implementarea etapei 1 
a proiectului "Construirea 
apeductului magistratului 
Cahul-Lebedenco". 
În perioada august-
septembrie 2017 au fost 
organizate CLC în r. 
Leova pentru a prezenta 
și a conveni asupra: 
- Datei de începere a 
lucrărilor. 
- Termenului de 
transmitere a 
apeductului. Când se 
poate conecta populația? 
- Cheltuielile pentru 
construcția apeductului 
să fie acoperite de 
primărie, instituții publice, 
locuitori. 
- Ce facem cu drumurile / 
trotuarele recent 
construite / reparate? 
Cine plătește daune? 
- Condițiile necesare 
pentru conectarea 
locuințelor private. 
- Ce sectoare și străzi 
vor fi conectate mai întâi 
la apeduct? 
- Care va fi costul 
conectării la apeductul 
pentru case private? 
- Care va fi costul 
conectării pentru 
pensionari, grupurile 
social-vulnerabile? 
- Când va fi construit 
sistemul de canalizare? 
- Costul final al 
aprovizionării cu apă 
potabilă a populației 
(rată). 
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33 30/09/2017 

Contractul cu 
compania de 
livrare a 
echipamentului 
AAC pentru 
operatorii de 
apă din 
Ungheni, 
Călărași, 
Strășeni, 
Hîncești este 
semnat 

Contractul cu 
compania de 
livrare a 
echipamentului 
AAC pentru 
operatorii de 
apă din 
Ungheni, 
Călărași, 
Strășeni, 
Hîncești este 
semnat 

Conform 
planului 

Contractele cu 
companiile de livrare au 
fost semnate în iulie 
2017. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/13984
2574 

 

Sursele datelor 

Sursa primară de date colectate de proiectul 
MSPL:  
• Deciziile consiliilor raionale/locale privind 
aprobarea SDSE/planurilor locale;  
• Contractul pentru lucrările de construcție de la 
ADR-uri.  
• Documentele de transfer ale lucrărilor de 
construcție finalizate în proprietatea APL. 

Link-ul către 
documente/
surse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Analiza documentară și observare directă a copiilor 
documentelor prezentate de consultantul MSPL 
regional în calitate de anexe la rapoarte.  

  

 
Coordonări și acțiuni necesare 

- ADR Centru să utilizeze toate căile legale în conformitate cu contractul semnat. Subiectul 
trebuie adresat la Comitetul Director Local. 
- Consiliul Raional Orhei va depune eforturile necesare pentru finalizarea și aprobarea 
documentului până la sfârșitul anului. Subiectul ar trebui să fie adresat Comitetului L Director 
Local al proiectului EE din Orhei. 
- Planul de afaceri al operatorului AAC Cahul urmează să fie aprobat de Consiliul de 
Administrație după numirea directorului SA. Termenul limită pentru depunerea cererilor la poziția 
anunțată este 31 octombrie 2017. 
- CDL pentru proiectul AAC din Cahul și proiectul MDS din Florești sunt planificate pentru 
octombrie 2017. 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 4. 
“Instituționalizarea Modulelor de Instruire” 

 

▸ Rezultat:  Obiectivul specific al Domeniului de Intervenție 4 ▸ Indicator:  4.1 

Instituționalizarea modulelor de instruire 
 

 Date cheie 

Denumirea 

4.1 Atât organizațiile guvernamentale, cât și 
neguvernamentale includ 14 module de 
formare profesională în programele lor, în 
conformitate cu cerințele instituțiilor 
competente relevante în ceea ce privește 
modernizarea serviciilor publice locale în 
domeniile prioritare. 

Responsabil 
DI 4, 

Simon 
Boehler 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

2 module de instruire sunt implementate 
de către o organizație guvernamentală și 
una neguvernamentală în două sectoare 

Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 14 module de formare Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 9 module de instruire Frecvența 

În mod 
continuu, 

Agregare în 
fiecare an 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/06/2017 
Data 
monitorizării 
viitoare 

30/09/2017 

 

N/o 
Punct de reper Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

5 30/03/2017 

Evaluarea de 
necesități în 2 
sectoare prioritare 
sunt finalizate (EE) 
și validate (sectorul 
AAC) 

Evaluarea de 
necesități în 2 
sectoare 
prioritare sunt 
finalizate (EE) 
și validate 
(sectorul AAC) 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

Evaluarea de 
necesități în 
sectorul AAC a fost 
validat împreună cu 
reprezentantul 
Centrului universitar 
de formare continuă 
al UTM și AMAC. 
Metodologia 
respectivă pentru 
furnizarea 
instruirilor a fost 
actualizată pe baza 
rezultatelor 
evaluzării de 
necesități și a 
instruirilor din 2016.  

https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewResult.action?projectid=775&id=4022
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewIndicator.action?projectid=775&id=6573
https://www.giz.de/wirkungsmonitor/viewIndicator.action?projectid=775&id=6573
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Evaluarea de 
necestități din 
sectorul EE a fost 
realizată de un 
expert, aceasta 
recomandând 
elaborarea a trei 
module de instruire 
pentru trei grupuri 
țintă diferite. S-a 
agreat să aibă loc o 
discuție oficială pe 
marginea 
rezultatelor 
evaluării cu toate 
părțile interesate în 
cadrul unui grup de 
lucru stabilit la 
invitația AEE.   

6 
 

30/03/2017 

Cel puțin 2 module 
de instruire 
elaborate anterior 
sunt 
reimplementate 

Cel puțin 2 
module de 
instruire 
elaborate 
anterior sunt 
reimplementate 

Abatere 
nesemnifi
cativă  

Deși un modul nou 
de instruire 
(‘Marketingul local 
și regional pentru 
dezvoltare 
regională 
competitivă’ cu 
AAP) a fost pilotat, 
alte module nu au 
fost 
reimplementate. 
Reimplementarea 
modulelor de 
instruire 
preconizate a fost 
puțin amânată 
pentru trimestrul 2 
al anului 2017 din 
considerente 
logistice. 

7 30/06/2017 

2 module de 
instruire sunt 
pilotate și incluse în 
programul de 
instruire a instituției 
(2 module în 
sectorul AAC cu 
AMACUTM); 

2 module de 
instruire sunt 
pilotate și 
incluse în 
programul de 
instruire a 
instituției (2 
module în 
sectorul AAC 
cu 
AMACUTM); 

Conform 
planului 

În cooperare cu 
Centrul universitar 
de formare continuă 
al UTM și AMAC, a 
fost elaborat 
curiculumul pentru 
două module de 
instruire, a fost 
desfășurată o 
formare a 
formatorilor și a fost 
pilotat modulul de 
instruire: 
”Managementul 
resurselor umane” 
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pentru operatorii 
AAC pe  27-29 
iunie 
- “Atragerea 
investițiilor și 
implementarea 
proiectelor 
investiționale” 
pentru 
operatorii AAC pe 
20-22 iunie. 
În plus, deși 
modulul de instruire  
“Marketing local și 
regional pentru 
dezvoltare 
regională 
competitivă” 
desfășurat de AAP 
era inițial planificat 
pentru trimestrul 2, 
pilotarea a avut loc 
deja în martie 
datorită progresului 
rapid în elaborarea 
curiculumului.   

8 30/06/2017 

Cel puțin 5 module 
de instruire 
elaborate anterior 
sunt 
reimplementate 

Cel puțin 5 
module de 
instruire 
elaborate 
anterior sunt 
reimplementate 

Conform 
planului 

În total, 7 module 
de instruire 
elaborate anterior 
au fost 
reimplementate 
pentru a răspunde 
necesităților de 
instruire existente. 
În total 135 de 
participanți (96 
femei, 39 bărbați) 
au beneficiat de 
modulele de 
instruire oferite. În 
sectorul AAC, în 
luna mai au fost 
reimplementate de 
către Centrul de 
formare continuă  3 
module de instruire 
destinate 
departamentelor 
abonați și relațiilor 
cu clienții, acestea 
fiind elaborate în 
2016 și la care au 
participat în total 56 
persoane (41 femei, 
15 bărbați). În 
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cooperare cu AAP, 
au fost 
reimplementate 4 
moduel de instruire: 
“Achiziții publice și 
conflictele de 
interes” pe 
15-19 mai (în total -
26 participanți, 18 
femei, 8 bărbați) 
- “ Marketing local 
și regional pentru 
dezvoltare 
regională 
competitivă” pe 
26-28 aprilie (în 
total 15 participanți, 
12 femei, 8 bărbați) 
- “Planificare 
regională și locală” 
pe 15 -19 mai (în 
total - 22 
participanți, 17 
femei, 5 bărbați) 
- “Dezvoltare 
regională” pe 22-26 
mai (în total - 16 
participanți, 
8 femei, 8 bărbați)  

9 30/06/2017 

Conferințele 
regionale în 
sectorul MDS sunt 
organizate 

Conferințele 
regionale în 
sectorul MDS 
nu sunt 
organizate 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

În coordonare cu 
MOLDSWA, ISWA 
și Ministerul 
Mediului s-a decis 
amînarea punctului 
de reper pentru 
septembrie sau 
octombrie 2017 
(tr.3 sau tr.4) din 
considerente 
organizaționale. 

10. 30/09/2017 

Cel puțin 3 module 
de instruire 
dezvoltate anterior 
sunt 
reimplementate 

 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

Perioada de 
raportare coincide 
cu vacanța de vară 
a instituțiilor 
partenere în 
domeniul educației 
continue. 
Anticipând 
evenimentele, 2 din 
3 module de 
instruire prevăzute 
pentru 
reimplementare au 
fost deja organizate 
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în trimestrul 2 (vezi 
raportarea la 
punctul de reper 
4.1.1.5. pentru 
trimestrul 2 din 
2017). Modulul 
rămas, planificat 
pentru 
reimplementare, va 
fi organizat în 
trimestrul 4, 2017. 

11. 30/09/2017 

Sunt stabilite 
grupuri de 
coordonare pentru 
modulele de 
instruire în sectorul 
MDS și este 
finalizată evaluarea 
necesităților în 
acest sector 

 

Nerealizat 

Datorită lipsei unui 
partener potrivit 
pentru dezvoltarea 
modulelor de 
instruire 
instituționalizate în 
sectorul MDS, 
activitățile din acest 
domeniu au fost 
suspendate. 
Proiectul MSPL 
colaborează 
îndeaproape cu 
Asociația Natională 
din Republica 
Moldova pentru 
Deșeuri Solide 
(MOLDSWA) 
pentru identificarea 
și stabilirea unei 
acord 
corespunzător cu 
suficientă 
capacitate pentru 
asigurarea 
sustenabilității. 

12.  30/09/2017 

Planul de 
îmbunătățire a 
capacităților pentru 
cel puțin 2 instituții 
de instruire este 
aprobat pentru 
implementare de 
către conducerea 
organizațiilor 

Planul de 
îmbunătățire a 
capacităților 
pentru cel puțin 
2 instituții de 
instruire este 
aprobat pentru 
implementare 
de către 
conducerea 
organizațiilor 

Conform 
planului 

Două instituții de 
instruire au aprobat 
planuri 
instituționale de 
dezvoltare. În 
sectorul AAC, 
planul institutional 
de dezvoltare 
pentru Institutului 
de Formare 
Continuă în 
Domeniul 
Alimentării cu Apă 
și Canalizare 
(IFCAC) al UTM 
(care operează în 
parteneriat cu 
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AMAC) a fost deja 
validat oficial în 
trimestrul 1 din 
2017. Similar, în 
trimestrul 1 din 
2017, domeniile 
prioritare ale 
dezvoltării 
instituționale 
ulterioare a 
Departamentului de 
Formare 
Profesională a AAP 
au fost prioritizate 
pentru 
implementare 
(inclusive, ca 
element principal, 
introducerea unui 
sistem de 
management al 
calității la care se 
face referire la 
punctul de reper 
4.1.2.3). 

13.  30/09/2017 

Analiza decalajului 
a sistemului 
existent de 
management al 
calității al AAP față 
de ISO 29990 este 
finalizată 

Analiza 
decalajului a 
sistemului 
existent de 
management al 
calității al AAP 
față de ISO 
29990 este 
finalizată 

Conform 
planului 

Analiza decalajului 
a sistemului 
existent de 
management al 
calității al AAP 
pentru servicii de 
instruire față de 
standardul ISO 
29990 a fost 
finalizată în luna 
iulie 2017. 
Rezultatele analizei 
au fost prezentate 
echipei de 
management a 
AAP pe 18 
septembrie 2017 și 
s-au oferit orientări 
clare în ceea ce 
privește aspectele 
care trebuie 
îmbunătățite. 

14.  30/09/2017 

Identitatea 
corporativă și 
vizuală a Institutului 
de Formare 
Continuă în 
Domeniul 
Alimentării cu Apă 

Identitatea 
corporativă și 
vizuală a 
Institutului de 
Formare 
Continuă în 
Domeniul 

Conform 
planului 

În baza planului de 
dezvoltare 
instituțională 
aprobat de Institutul 
de Formare 
Continuă în 
Domeniul 
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și Canalizare 
(IFCAC) al UTM 
este elaborată și 
aprobată de 
conducerea 
Institutului 

Alimentării cu 
Apă și 
Canalizare 
(IFCAC) al 
UTM este 
elaborată și 
aprobată de 
conducerea 
Institutului 

Alimentării cu Apă 
și Canalizare 
(IFCAC) al UTM, 
Institutului i-a fost 
oferit suportul la 
dezvoltarea 
identității 
corporative (logo, 
antet, etc.) care a 
fost aprobată atât 
de UTM, cât și de 
AMAC. Elaborarea 
acestor materiale 
de comunicare este 
în desfășurare. 

 
 
 
 

Sursele datelor 

• Confirmarea oficială a instituțiilor de instruire 
respective precum, că cursul de instruire a fost 
inclus în programul respectiv;  
• Confirmarea oficială a instituțiilor competente 
cu privire la sectorul respectiv, precum că 
modulul de instruire îndeplinește cerințele. 

Link-ul către 
documente/su
rse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Consultarea și observarea instituțiilor de 
instruire respective și a instituțiilor competente 
cu privire la analiza și agregarea ulterioară a 
surselor de informație de mai sus. 

  

 

Coordonări sau acțiuni necesare 

- Lipsa de sustenabilitate financiară a instituțiilor de formare pentru a finanța necesitățile 
modulelor de formare după finalizarea suportului MSPL. 

 

▸ Rezultat: Obiectivul Specific al Domeniului de Intervenție 4 ▸ Indicatorul: 4.2 

Evaluarea modulelor de instruire 

 Date cheie 

Denumirea 
4.2 80% dintre participanți consideră cursurile 
de formare oferite utile pentru activitatea lor. 

Responsabil 
DI 4, Simon 

Boehler 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

A se determina în baza evaluării a 2 
cursuri deja implementate 

Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 80% din 14 module de instruire Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă >95% din 4 module de instruire Frecvența 

Colectarea 
continuă de 
date după 
implementarea 
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unui modul de 
instruire; 
Agregarea 
datelor pentru 
fiecare an. 

Ultima 
monitorizare la 
data 

31/12/2016 
Data 
monitorizării 
viitoare 

31/12/2017 

 

 

N/o Punct de reper Valoarea atinsă Statut Note explicative 

3 31/12/2017 

O evaluare 
agregată a 
unui număr X 
de module de 
instruire 
implementate 
în 2017 este 
disponibilă   

 

 

 

4 31/12/2018 

O evaluare 
agregată a 
unui număr X 
de module de 
instruire 
implementate 
în 2018 este 
disponibilă   

  

 

 

Sursele datelor 

Includerea unui item care să evalueze 
“utilitatea instruirii” în chestionarul de evaluare 
a fiecărui modul de instruire. Acest item 
trebuie să fie aplicat în mod constant la toate 
instruirile în toate sectoarele. 

Link-ul către 
documente/
surse 

 

Metoda de 
colectare a 
datelor 

Chestionarul oficial de evaluare trebuie să fie 
completat de participant îndată după sfârșitul 
instruirii. 
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Anexa Nr. 2: Grila de evaluare pentru măsurarea nivelului de 
progres conform sistemului web GIZ de monitorizare si evaluare 

bazat pe rezultate  
 

  
 Statutul obiectivelor și a rezultatelor se calculează conform grilei de clasificare pe 

o scară de la 1 la 5, care se acordă conform rating-ului din schema următoare: 

 
 

Culoarea Statutul indicatorului 
Valoarea de calculare a 
obiectivului/rezultatului  

 Conform planului 4 

 Abateri nesemnificative 3 

 Abateri semnificative 2 

 Nerealizat 0,5 

 Fără rating 0 

 
 
 Valoarea medie a tuturor indicatorilor se calculează:  

 

Culoarea 
Statutul obiectivului 

/rezultatului 
Valoarea media a tuturor 

indicatorilor 

 Conform planului 4.0 - 3.1 

 Abateri nesemnificative 3.0 – 2.6 

 Abateri semnificative 2.5 – 1.6 

 Nerealizat 1,5 - > 0 

 Fără rating 0 

 
 
Notă: Valoarea medie se calculează automat de sistem prin adăugarea tuturor valorilor de statut ale 
indicatorilor și împărțind această cifră la numărul total al indicatorilor care au primit un statut (adică doar cei 
care au primit un rating) 
  

 
 
 
 
 

 



Raport de progres nr. 5 a proiectului MSPL faza 2 

 

 

56 
 

Anexa Nr. 3: Matricea rezultatelor 

 
Măsurile de cooperare tehnică 

Modernizarea serviciilor publice locale 

 

 

Numărul proiectului 

2014.2267.4 
 

Țara 

Republica Moldova 

Matricea efectelor, versiune actualizată la data 

01.03.2017 

 
 

Rezumat Indicatorii de succes Surse de verificare Ipoteze și riscuri de bază 

Obiectivul programului 
(este în curs de formulare) 
 

Valoarea de referință:       
Valoarea țintă:      
(a fi transferat din partea A) 

      
 
(a fi transferat din partea A) 

 
 
A se completa la nivel de produs 

Obiectivul General al 
Proiectului 
Condițiile cadru pentru 
implementarea politicii de 
dezvoltare regională orientate 
spre cetățean în sectoarele 
prioritare de prestare a 
serviciilor publice locale sunt 
îmbunătățite. 
 
 
 
 

1. 75% dintre beneficiari și 75% din părțile 
interesate implicate sunt mulțumiți de procesul 
de planificare și implementare a măsurilor-pilot 
în sectorul prioritar de prestare a serviciilor 
publice locale (apă și canalizare, 
managementul deșeurilor solide, eficiența 
energetică a clădirilor publice, drumuri 
regionale și locale). 

 
Valoarea de referință: 0 
 
Valoarea țintă: 75% din 52 beneficiari și 75% din 
6 părți interesate implicate exprimă un nivel de 4 
sau mai mult pe o scară de șase nivele, 1 = foarte 
nesatisfăcuți și 6 = foarte satisfăcuți  
 
Valoarea anul 1: 
Studiu va fi desfășurat în ultimul an de 
implementare 
 
2. CRD-urile în coordonare cu ministerele 

sectoriale relevante au confirmat 
implementarea a 18 măsuri participative și 

Studiu reprezentativ în rândul 
beneficiarilor din localitățile 
partenere, sondaj în rândul părților 
interesate implicate (instituții locale, 
membri ai CRD-urilor și ADR-urilor). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza proceselor verbale de la 
ședințele CRD-urilor, precum și 
rapoartele anuale de progres cu 
privire la implementarea 
programelor regional sectoriale. 
 

 
 
 



Raport de progres nr. 5 a proiectului MSPL faza 2 

 

 

57 
 

Rezumat Indicatorii de succes Surse de verificare Ipoteze și riscuri de bază 

sensibile gen din programele regional 
sectoriale. 

 
Valoarea de referință: 0 

 
Valoarea țintă: 18 (numărul măsurilor confirmate) 
 
Valoarea anul 1: 0 (nu sunt măsuri în 
implementare) 
 
 
3.Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale confirmă faptul că finanțarea 
măsurilor de investiții pentru prestarea de 
servicii îmbunătățite în sectoarele prioritare, 
acordate din fondurile naționale și donatorii 
internaționali, a crescut cu 465%. 

 
Valoarea de referință: 28,3 milioane Euro (7,7 
milioane Euro acordat prin Fondul Național pentru 
Dezvoltare Regională și aproximativ 20,6 
milioane Euro acordate prin intermediul 
investițiilor bilaterale internaționale. 
 
Valoarea țintă: 132,7 milioane Euro (creșterea 
valorii de referință cu 465%)  
 
Valoarea anul 1: 37 milioane Euro (creșterea 
valorii de referință cu 130%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analiza de gen a documentelor de 
proiect respective ale măsurilor de 
investiții 
 
 
 
 
 
Analiza finanțării măsurilor de 
investiții pentru dezvoltarea 
regională în sectoarele prioritare, pe 
baza rapoartelor anuale prezentate 
de către MDRC și ADR-uri 
 
 
Procesele verbale ale ședințelor 
Consiliului Național de Coordonare 
a Dezvoltării Regionale 
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Rezumat Indicatorii de succes Surse de verificare Ipoteze și riscuri de bază 

Obiectivele Specifice ale Domeniilor de Intervenție 

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 1 : 
MDRC stabilește un cadru 
coerent pentru implementarea 
eficientă a politicii naționale de 
dezvoltare regională în 
sectoarele prioritare. 

1.1: Strategia Națională pentru Dezvoltare 
Regională (SNDR) pentru perioada 2016-
2020 este aprobată luând în considerare 40 
recomandări, atât din partea ministerelor de 
resort, cît și CRD-urilor. 

 
Valoarea de referință: 0 (nu este o strategie 
pentru această perioadă) 
 
Valoarea țintă: 1 SNDR unde 40 recomandări au 
fost luate în considerare. 
 
Valoarea anul 1: Strategia Națională pentru 
Dezvoltare Regională (SNDR) pentru perioada 
2016-2020 este aprobată de Parlament; 40 
recomandări luate în considerare 
 
1.2: 3 (existente) acte legislative și normative 

privind dezvoltarea regională și instituțiile 
implicate (decrete privind Fondul Național 
pentru Dezvoltare Regională, legile privind 
dezvoltarea regională, manuale de proceduri) 
au fost revizuite și, dacă a fost necesar, 
armonizate la cerințele Acordului de Asociere 
cu UE. 

 

Valoarea de referință: 0 

 

Valoarea țintă: 3 acte legislative și normative 
revizuite/adaptate 

 

Valoarea anul 1: 1 document legislativ în proces 
de revizuire și adaptare 

Analiza procesului de elaborare a 
noii Strategii Naționale pentru 
Dezvoltare Regională; 

 

Comentariile oficiale, recomandările 
ministerelor de resort și CRD-urilor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deciziile ministeriale, 
guvernamentale și parlamentare 
pentru adoptarea/modificarea 
actelor legislative și normative 
 
 
 
 
 
 

Guvernul nou ales al Republicii Moldova 
susține în mod activ și promovează 
descentralizarea și dezvoltarea regională în 
procesul de apropiere de Uniunea Europeană. 

 

 

Aprobarea pentru finanțarea proiectelor de 
dezvoltare regională se bazează pe 
necesitățile identificate în regiuni, precum și pe 
criteriile convenite –și nu pe interese politice 
individuale. 
 
Ministerele Mediului, Economiei și 
Transporturilor utilizează fondurile sectoriale 
respective pentru finanțarea unor măsuri 
concrete pentru prestarea serviciilor 
îmbunătățite, în conformitate cu planificarea 
regională. 

 

Noul guvern al Republicii Moldova sprijină pe 
deplin implementarea politicii cu o abordare 
orientată spre rezultate în ceea ce vizează 
dezvoltarea regională, în conformitate cu 
cerințele UE. 
 
 
 
Activitățile de investiții sunt identificate în 
cadrul unui proces structurat de planificare și 
programare regională și ating criteriile de 
calitate relevante. 
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Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 2: 
CRD-urile au capacitatea să 
coordoneze implementarea 
strategiilor de dezvoltare a 
regiunilor. 

2.1: 32 recomandări din partea membrilor CRD-
urilor au fost incluse în cadrul procesului de 
elaborare a strategiilor de dezvoltare a 
regiunilor. 

 

Valoarea de referință: 0 
Valoarea țintă: 32 recomandări 

Valoarea anul 1: 32 recomandări 
 
2.2: Coordonarea implementării strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor este exercitată de 
CRD-uri, pe baza unui sistem de monitorizare 
bazat pe rezultate corelat la nivel național și 
regional. 

 
Valoarea de referință: 0 
Valoarea țintă: 1 sistem național, 1 per fiecare 
CRD 
Valoarea anul 1: Sistemul de monitorizare bazat 
pe rezultate la nivel național și regional în proces 
de elaborare 
 

Analiza proceselor verbale ale 
ședințelor CRD-urilor cu includerea 
recomandărilor; 

Analiza și evaluarea strategiilor 
regionale realizate de Proiect 

 
 
 
 
Un sistem de monitorizare bazat pe 
rezultate este în vigoare și sunt 
disponibile rapoartele 
corespunzătoare; 
 
Analiza proceselor verbale ale 
ședințelor CRD-urilor; 
 
Analiza rapoartelor de progres de 
către Proiect 

Oportunitățile naționale și internaționale de 
finanțare sunt puse la dispoziție în timp util. 
 
 
Rivalități instituționale între ministerele de 
resort și MDRC sunt evitate/prevenite. 
 
Licitațiile în domeniul achizițiilor publice se 
desfășoară fără întârzieri majore și identifică 
companiile competente. 

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 3: 

Capacitățile ADR-urilor de 
implementare a strategiilor de 
dezvoltare a regiunilor (elaborate 
de aceștia) sunt îmbunătățite.  

3.1: Fiecare dintre cele patru ADR-uri elaborează 
o strategie coerentă de dezvoltare a regiunii 
pentru perioada 2016-2020, reieșind din 
prevederile Strategiei Națională de Dezvoltare 
Regională. 

 

Valoarea de referință: 0 
Valoarea țintă: 4 

Valoarea anul 1: 3 strategii de dezvoltare regională 
(Nord, Centru, Sud) disponibile 

 

Aprobarea strategiilor de dezvoltare 
regională de către CRD-uri; 
 
Analiza planurilor anuale de lucru 
ale ADR-urilor; 
 
Coerența-lista de verificare a ADR- 
urilor (care urmează să fie elaborate 
pe baza raportului de evaluare a 
Strategiei Naționale de Dezvoltare 
Regională, A1) 
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3.2: 45% din proiectele eligibile pentru finanțare, 
elaborate în cadrul celor 12 programe 
regional sectoriale, cu o valoare totală de 
194 milioane Euro sunt în proces de 
implementare conform criteriilor de calitate 
ale MDRC pentru modernizarea serviciilor 
publice locale. 

 

Valoarea de referință: 0 (în prezent nu sunt 
proiecte în curs de implementare) 

 

Valoarea țintă: 45% (18 din 40 proiecte) din cele 
12 programe regional sectoriale. 

 

Valoarea anul 1: 0 (la moment nu sunt proiecte în 
implementare) 
 
 
3.3:7 proiecte pilot cu un volum de investiții 

combinat de 13,43 milioane Euro (BMZ / 
Ministerul German pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare, Elveția, România) 
sunt puse în aplicare pe deplin, în 
conformitate cu criteriile de calitate ale 
MDRC pentru modernizarea serviciilor 
publice locale. 

 

Valoarea de referință: 7 proiecte pilot 
implementate parțial (aproximativ 3.9 milioane 
Euro) 

 

Valoarea țintă: 7 proiecte pilot complet 
implementate, cu o valoare totală de 13,43 
milioane Euro 

 

Recomandările MDRC privind 
criteriile de calitate ale măsurilor 
pentru modernizarea serviciilor 
publice locale privind (i) planificarea 
locală, (ii) investiții (inclusiv 
pregătirea documentelor tehnice, 
achiziții etc.), (iii) crearea 
capacităților operatorilor și APL-
urilor, (iv) consolidarea cooperării 
inter-municipale și (v) 
conștientizarea. 
Documentarea inspecțiilor la fața 
locului și supravegherea lucrărilor 
de construcție a proiectelor pilot; 

Rapoartele de progres ale ADR-
urilor către CRD și MDRC. 

 

 

Recomandările MDRC privind 
criteriile de calitate ale măsurilor 
pentru modernizarea serviciilor 
publice locale privind (i) planificarea 
locală, (ii) investiții (inclusiv 
pregătirea documentelor tehnice, 
achiziții etc.), (iii) crearea 
capacităților operatorilor și APL-
urilor, (iv) consolidarea cooperării 
inter-municipale și (v) 
conștientizarea. 
 
Documentarea inspecțiilor la fața 
locului și supravegherea lucrărilor 
de construcție a proiectelor pilot; 
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Valoarea anul 1: 1 proiect implementat complet, 6 
proiecte implementate parțial (7,818 milioane Euro 
valorificate; 3,29 milioane Euro Germania, 2,1 
milioane Elveția și 0.232 milioane Euro România – 
în pregătire pentru implementare) 

Rapoartele de progres ale ADR-
urilor către CRD-uri și MDRC 

Obiectivul Specific al 
Domeniului de Intervenție 4: 
 
Reprezentanții raioanelor, APL-
urilor și a prestatorilor de servicii 
locale beneficiază de instruiri 
acordate la cerere de către 
organizațiile guvernamentale și 
non-guvernamentale pentru 
modernizarea serviciilor publice 
locale în sectoarele prioritare. 
 

4.1: Atît organizațiile guvernamentale, cît și non-
guvernamentale includ 14 module de formare 
profesională în programele lor, în 
conformitate cu cerințele instituțiilor 
competente relevante în ceea ce privește 
modernizarea serviciilor publice locale în 
domeniile prioritare. 

 

Valoarea de referință: 2 module de instruire sunt 
implementate de o instituție guvernamentală și o 
organizație non-guvernamentală 

 

Valoarea țintă: 14 module de formare în cele 
patru sectoare  
 
Valoarea anul 1: 4 module de instruire 
 
 

4 2. 80% dintre participanți consideră cursurile de 
formare oferite utile pentru activitatea lor. 

 

Valoarea de referință: 0 
 
Valoarea țintă: 80% din 14 module de instruire. 
 
Valoarea anul 1: : >95% din 4 module de instruire 
 
 

Acordul scris al instituției 
competente în ceea ce privește 
modernizarea serviciilor publice 
locale 
 
Rapoartele în urma instruirilor din 
partea instituțiilor și organizațiilor 
implicate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate de participare cu succes 
la sesiunile de formare; 
Analiza / evaluarea sondajelor în 
rândul participanților la instruire 

(Esențial) Activități ale 
proiectului 

A nu se completa A nu se completa 
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Activitățile DI 1: 

Consultanță în evaluarea 

actualei Strategii Naționale de 

Dezvoltare Regională și 

elaborarea celei noi pentru 

perioada 2016-2020; 

 

Consultanță în ajustarea legilor 

și regulamentelor cu privire la 

dezvoltarea regională, în 

conformitate cu prevederile 

Acordului de Asociere cu UE, și 

evaluarea deciziilor 

guvernamentale respective 

 

Guvernul și, în special, MDRC atrage investiții 
pentru programele regional sectoriale. 

 

Noul Guvern asigură un proces transparent, 
participativ și legal pentru elaborarea, 
discutarea, adoptarea și aprobarea strategiei 
sale. 

 

Unul dintre riscuri este ca ADR-urile au un 
număr insuficient de personal administrativ și 
tehnic, lucru care îi împiedică să-și 
îndeplinească sarcinile în deplină măsura. 

 
Riscul este că utilizarea sistemului partenerului 
pentru procedurile de achiziții publice duce la 
întârzieri semnificative. 
CRD-urile, noi alese în 2015, sunt implicate 
mai activ decât în trecut și participă în 
procesele relevante. 
 
Blocajele politice(în bază de apartenență la 
partid) și lipsa de apreciere a CRD-urilor de 
către instituțiile guvernamentale centrale sunt 
considerate drept riscuri cheie. 
 
CRD-urile, cu un număr egal de personal, au 
capacitatea, cu sprijinul Proiectului de a 
verifica punerea în aplicare a programelor 
regional sectoriale. Ei își asumă un rol activ în 
determinarea obstacolelor privind 
implementarea măsurilor convenite și 
identificarea soluțiilor posibile. 
 

Activitățile DI 2: 

Consilierea CRD-urilor în 

utilizarea unui sistem de 

monitorizare bazat pe rezultate; 

Dezvoltarea în continuare și co-

finanțarea modulelor de instruire 

privind planificarea și 

programarea strategică 

regională, precum și 

coordonarea pe mai multe 

niveluri pentru CRD-uri  

Activitățile DI 3:  

Consultanță privind elaborarea 

unei strategii de dezvoltare în 

fiecare din cele trei regiuni 

pentru perioada 2016-2020; 
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Elaborarea unui concept / 

mecanism de coordonare / 

armonizare a fondurilor 

naționale și internaționale și 

elaborarea proiectelor în 

domeniul planificării regionale 

 

Instituțiile guvernamentale și organizațiile non-
guvernamentale fac uz de sprijinul propus de 
către Proiect pentru dezvoltarea capacităților 
profesionale necesare. 

 

Administrațiile publice locale, localitățile și 
furnizorii locali de servicii apreciază livrarea 
instruirilor și a investițiilor în îmbunătățirea 
competențelor angajaților săi. 

 

Activitățile DI 4:  

Consultanță pentru instituțiile 

guvernamentale și organizațiilor 

non-guvernamentale în 

elaborarea și pilotarea 

modulelor de instruire orientate 

spre cerere,în baza 

experiențelor relevante de 

modernizare a serviciilor publice 

locale; 

Dezvoltarea modalităților 

adecvate pentru conducerea 

sondajelor și criteriilor de 

evaluare pentru a analiza 

relevanța diferitor module de 

formare oferite 
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Anexa Nr. 4: Matricea Rezultatelor, UE etapa de proiectare 
 

                                                 
14 Strategia națională de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 20.03.2014, link: http://lex.justice.md/md/352311/  

15 Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărâre a Guvernului no. 102 of 05.02.2013, p.59, d), e), 
link: http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=346670&lang=1  

No. Logica intervenției Indicatori 

Valori de 

referință 

(incl. anul de 

referință) 

Obiective 

(incl. anul de 

referință) 

Surse și mijloace 

de verificare 
Ipoteze 

O
b

ie
c
ti

v
u

l 
g

e
n

e
ra

l:
 I
m

p
a
c

t 

Accesul sporit al 

cetățenilor Republicii 

Moldova la serviciile 

publice locale  

îmbunătățite în domeniul 

Aprovizionării cu apă și 

canalizare și Eficienței 

energetice a clădirilor 

publice 

Sectorul Aprovizionare cu apă și canalizare14 - Rapoartele de 

progres AA și PVE 

- rapoartele 

Ministerului 

Dezvoltării 

Regionale și 

Construcțiilor privind 

implementarea 

Programului SNDR 

pentru anii 2016-

2020 

- Rapoartele privind 

implementarea 

Strategiei de 

Dezvoltare 

Regională (Nord, 

Sud, Centru) pentru 

anii 2016-2020 

(inclusiv rapoartele 

POR și RSP în 

 

IOG 1.   

Rata de acces la 

serviciile 

permanente de apă 

în condiții de 

siguranță,%; 

 

IOG 2. 

Rata de acces la 

sistemele 

îmbunătățite de 

canalizare și 

sanitație,%; 

 

(2012) 

42.1% 

 

 

(2010) 

21.4% 

 

(2020) 

65% 

 

 

(2025) 

65% 

 

Sectorul Eficiența energetică a clădirilor publice15: 

 

IOG 3. 

Economisirea 

 

(2009) 

 

(2020) 
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consumului de 

energie în clădiri % 

 

IOG 4. 

Cota clădirilor 

publice renovate,% 

0% 

 

(2009) 

0% 

20% 

 

(2020) 

10% 

domeniul AAC și EE 

a clădirilor publice) 

- Rapoartele 

Agenției „Apele 

Moldovei” 

- rapoartele 

Ministerului 

Economiei privind 

Strategia energetică 

a Republicii Moldova 

până în anul 2030 

O
b

ie
c
ti

v
 s

p
e
c

if
ic

: 

Capacitățile celor 3 ADR-

uri de implementare a 

Strategiilor de Dezvoltare 

Regională pentru anii 

2016-2020 s-au 

îmbunătățit 

IOS 1. 

Nr. de proiecte 

pregătite pentru 

achiziția lucrărilor de 

construcție 

gestionate de 3 

ADR-uri (Nord, Sud, 

Centrul) 

 

IOS 2. 

Nr. de proiecte 

pregătite pentru 

achiziția lucrărilor de 

construcție, 

transmise cu succes 

în proprietatea APL-

urilor 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

(2018) 

18 

(optsprezece) 

 

 

 

 

(2018) 

18 

(optsprezece) 

 

 

 

 

Documentele de 

predare 

(Documentele de 

primire) 

Raportul proiectului 

 

 

 

Documentele de 

predare 

(Documentele de 

primire) 

Raportul proiectului 

 

-  Guvernul Republicii Moldova : 

•  rămâne în continuare ferm 

angajat să implementeze agenda 

sa de reformă și menținerea 

relațiilor politico-economice 

consolidate cu Uniunea 

Europeană și alți parteneri de 

dezvoltare  

•  susține descentralizarea 

responsabilităților, reforma 

administrativ-teritorială și 

regionalizarea serviciilor publice 

locale  

•  alocă resursele umane, 

financiare și tehnice necesare 

pentru a susține implementarea 

SNDR-urior și SDR-urilor. 

- Partenerii de dezvoltare se vor 

implica în realizarea Proiectului și 
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16 Sectorul aprovizionare cu apă și canalizare include etapa de realizare a studiului de fezabilitate. 

 vor depune eforturi pentru a 

acorda finanțare pentru 

susținerea măsurilor suplimentare 

(AT, DCap, informarea publicului, 

CIC etc.). 

- Angajamentul suficient al părților 

interesate-cheie este asigurat 

R
e
z
u

lt
a

tu
l 

1
 

10 proiectele de 

Aprovizionare cu apă și 

canalizare apărute ca 

urmare a planificării 

regionale sunt pregătite 

pentru achiziția lucrărilor 

de construcție 

IR 1.1 

Nr. de APL-uri care 

aprobă opțiunea 

preferată din studiul 

de fezabilitate în 

domeniul AAC16 

 

IR 1.2 

Nr. de aprobări din 

partea 

Departamentului 

Construcții GIZ care 

confirmă calitatea 

proiectului tehnic 

pentru proiectele 

AAC 

 

IR 1.3 

Nr. de proiectele 

AAC  pregătite 

pentru achiziția 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

(2017) 

(17) APL-uri 

 

 

 

 

(2018) 

10 (zece) 

 

 

 

(2018) 

10 (zece) 

 

Procesele verbale  

semnate ale 

ședințelor consiliilor 

locale ale APL-urilor 

 

 

 

 

 

Aprobările oficiale 

ale Departamentului 

Construcții GIZ 

 

 

 

 

 

 Documentele de 

predare 

- Părțile interesate implicate 

înțeleg bine legătura dintre 

strategiile naționale/sectoriale, 

necesitatea de a alinia sursele de 

finanțare naționale și 

internaționale și implementarea 

ulterioară și consecventă a 

proiectelor în cadrul unui ciclu 

coerent de programare, 

planificare și implementare 

 

-  Proiectele tehnice corespund 

tuturor standardelor și practicilor 

europene și naționale aplicabile, 

pentru a asigura un proiect de 

renovare durabilă a clădirilor. 

- reprezentanții  APL-urilor sunt 

implicați și aprobă opțiunea 

preferată din studiile de 

fezabilitate  

 

- Companie  calificată selectată 
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17 Etapa de elaborare a proiectelor în domeniul Eficienței energetice a clădirilor publice include documentația echivalentă studiilor de fezabilitate (de exemplu, 

Raportul de evaluare tehnico-economică și de renovare) în conformitate cu standardele deja aprobate de Departamentul Construcții GIZ. 

lucrărilor de 

construcție  
 

 

 

(Documentele de 

primire) 

pentru lucrările de proiectare 

tehnică 

 

- Toate  autorizațiile sunt obținute 

la timp  

 

- Lipsa disputelor sau conflictelor 

semnificative între APL-uri și 

ADR-uri 

R
e
z
u

lt
a

t 
2

 

8 proiecte de Eficiență 

energetică a clădirilor 

publice (de exemplu 

spitale și școli)  apărute 

în urma planificării 

regionale sunt pregătite 

pentru achiziția lucrărilor 

de construcție 

IR 2.1 

Nr. de APL-uri care 

aprobă opțiunea 

preferată din studiul 

de fezabilitate în 

domeniul EE a 

clădirilor publice 17 

 

IR 2.2 

Nr. de aprobări din 

partea 

Departamentului 

Construcții GIZ care 

confirmă calitatea 

proiectului tehnic 

pentru  proiectele 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

(2017) 

(8) APL-uri 

 

 

 

 

 

(2018) 

8 (opt) 

 

 

 

Procesele verbale  

semnate ale 

ședințelor consiliilor 

locale ale APL-urilor  

 

 

 

 

 Aprobările oficiale 

ale Departamentului 

Construcții GIZ  

 

 

 

 

 

 

 Documentele de 

predare 

-  Părțile interesate implicate 

înțeleg bine legătura dintre 

strategiile naționale/sectoriale, 

necesitatea de a alinia sursele de 

finanțare naționale și 

internaționale și implementarea 

ulterioară și consecventă a 

proiectelor în cadrul unui ciclu 

coerent de programare, 

planificare și implementare 

 

 

-  Proiectele tehnice corespund 

tuturor standardelor și practicilor 

naționale și  europene aplicabile, 

pentru a asigura un proiect de 

renovare durabilă a clădirilor. 

 

- Clădirea va fi folosită în scopuri 

publice, iar destinația acesteia va 
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IOG – Indicatorul obiectivului general 

IOS – Indicatorul obiectivului specific 

IR  – Indicatorul de rezultat 

Realizarea indicatorilor privind nivelul de impact nu va ține de responsabilitatea proiectului MSPL/GIZ. Indicatorii vor fi monitorizați în ceea ce 

privește disponibilitatea datelor la nivel național

EE a clădirilor 

publice 

IR 2.3 

Nr. de proiecte  

elaborate în 

domeniul Eficienței 

energetice a 

clădirilor publice 

pregătite pentru 

achiziția lucrărilor de 

construcție  

 

 

(2017) 

0 (zero) 

 

 

 

 

 

(2018) 

8 (opt) 

(Documentele de 

primire) 

rămâne aceeași. 

 

- Companie calificată selectată 

pentru lucrările de proiectare 

tehnică 

 

- Toate autorizațiile sunt obținute 

la timp 

-  Lipsa disputelor sau conflictelor 

semnificative între APL-uri și 

ADR-uri 
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 Figura 1: Modelul serviciilor publice locale eficiente  
bazat pe 5 piloni 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


