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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 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 comunitățile țintă 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 autoritățile publice 
locale (APL) 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 14.616.672 Euro. 
Finanțatorii proiectului MSPL pentru faza a 2-
a sunt: 
 
 

                                                 
1 Anterior, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC) 

 Guvernul Germaniei (3.700.000 Euro); 

 Guvernul Suediei (35.000.000 Coroane 
Suedeze); 

 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, „Fondul German pentru 
Dezvoltarea Regională” oferă surse 
financiare pentru a sprijini implementarea 
unui număr de proiecte de îmbunătățire a 
prestării serviciilor publice locale în diferite 
sectoare – AAC, EE și MDS. Bugetul fondului 
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 (de două 
ori pe an);  

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

 
Parteneri instituționali și părțile cheie 
interesate 
 
Pe lângă partenerii săi instituționali, MDRC 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; 

 Ministerul Transporturilor și 
Infrastructurii Drumurilor; 

 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); 

 Universitatea Tehnică a Moldovei.  

 
REALIZĂRI ÎN TRIMESTRUL PATRU (1 
octombrie – 31 decembrie): 
 
În perioada de raportarea cuprinsă între 1 
octombrie – 31 decembrie 2017, proiectul 
MSPL, împreună cu partenerii săi, a 
înregistrat următorul progres în realizarea 
rezultatelor în cele patru domenii de 
intervenție: 
 
Domeniul de intervenție (DI) 1 

                                                 
2http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46&

t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala. 

Buletinul informative a fost tipărit în 300 

 
Obiectivul specific al DI 1:  
„MADRM stabilește un cadru coerent pentru 
implementarea eficientă a politicii naționale 
de dezvoltare regională în sectoarele 
prioritare”. 
 
În perioada de raportarea cuprinsă între 1 
octombrie – 31 decembrie 2017, a fost 
elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu 
privire la crearea agenției naționale 
responsabilă pentru coordonarea Fondului 
Național de Dezvoltare Regională și Fondului 
Ecologic Național și ulterior prezentat pentru 
avizare la MADRM și Centrului pentru 
Implementarea Reformelor. 
 
În domeniul monitorizării bazate pe rezultate, 
1 reprezentant al MADRM și 8 reprezentanți 
ai ADR-urilor au participat într-o vizită de 
studiu și schimb de experiență la ADR Vest 
din Timișoara, România, privind practicile și 
instrumentele de monitorizare și evaluare 
care a avut loc în perioada 23-27 octombrie, 
2018. 
 
Cu privire la domeniul comunicării privind 
dezvoltarea regională, în perioada 1 
octombrie – 31 decembrie 2018 a fost 
elaborată și publicată (electronic și tipărit) a 
opta ediție a buletinului informativ privind 
dezvoltarea regională2, care a fost distribut 
de MADRM și ADR-uri partenerilor și 
beneficiarilor. Pe parcursul lunii decembrie 
2017 au fost consolidate capacitățile a șase 
specialiști pe comunicare (2 bărbați și 4 
femei) din cadrul MADRM și ADR-uri în 
domeniul tehnicilor de design, machetare și 
vizualizare a informației.  
 
Interesul mass-mediei naționale și locale în 
materie de dezvoltare regională a fost în 
permanență consolidat, inclusiv prin 
intermediul vizitelor de studiu la proiectele de 
dezvoltare regională. Pe 7 octombrie, 
reprezentanții a 4 instituții media naționale și 
3 instituții media regionale au vizitat 
proiectele de dezvoltare regională din 

exemplare în limba română și în câte 125 

exemplare în limbile rusă și engleză, 

corespunzător. 

http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala
http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala
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Regiunea de Dezvoltare Centru și au 
publicat/difuzat 8 articole în acest sens.    
 
În perioada 1 octombrie – 31 decembrie, 
2018 Comisia Parlamentară pentru 
administrație publică, dezvoltare regională și 
schimbări climatice (actualmente, Comisia 
Parlamentară pentru mediu și dezvoltare 
regională) a desfășurat două ședințe și două 
vizite de monitorizare în Regiunile de 
Dezvoltare Nord și Centru. Recomandările și 
concluziile de bază vor fi prezentate după 
vizitele în Regiunea de Dezvoltare Sud și 
UTA Găgăuzia planificate la începutul anului 
2018. 
 
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 

 
Pe parcursul perioadei de raportare, au fost 
organizate primele ședințe ale CRS-urilor în 
sectoarele AAC și MDS în trei regiuni de 
dezvoltare (Nord, Centru și Sud), la care au 
participat reprezentanții delegați din partea 
MADRM în calitate de co-președinți ale CRS-
urilor. În cadrul ședințelor, membrii CRS au 
fost informați despre prevederile 
documentelor de politici sectoriale la nivel 
național și local, au făcut schimb de păreri cu 
privire la situația actuală în Regiunile de 
Dezvoltare și au agreat următorii pași. De 
asemenea, s-a decis că APL-urilor li se va 
solicita să completeze un chestionar care să 
reflecte situația din domeniile vizate și care 
poate servi ca bază pentru viitoarele 
recomandări.   
 
Pentru facilitarea activității CRS-urilor 
proiectul MSPL a angajat doi experți pe 
termen scurt (câte unul pentru fiecare sector 
– MDS și AAC) pentru a acorda asistență 
tehnică specializată și pentru a identifica 
necesitățile ce țin de expertiza sectorială. De 
asemenea, a fost luată decizia cu privire la 
completarea personalului cu o unitate în 
cadrul ADR Nord, Centru și Sud, care să fie 
plătită de proiectul MSPL până la sfârșitul 

anului 2018 și care să asigure serviciile de 
secretariat pentru CRD-uri și CRS-uri.  
 
 Planificare și programare regională  
 
Activitățile desfășurate pe parcursul 
perioadei de raportare au dus la următoarele 
rezultate: 
 
(i) 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) au fost finalizate studiile de 
fezabilitate (în limba română și engleză) și 
urmează să fie transmise beneficiarilor la 
șesințele următoare ale CRD-lor. 
 
Documentația privind impactul asupra 
mediului (EIM) au fost finalizate și depuse de 
către solicitanți la MADRM în noiembrie 
2017. Ulterior au fost desfășurate consultări 
publice privind EIM. 
 
(ii) Suportul continuu către Regiunea de 
dezvoltare Găgăuzia în pregătirea 
Programelor Regional Sectoriale (PRS-uri) 
în domeniile Aprovizionare cu Apă și 
Sanitație și Eficiența Energetică în clădirile 
publice. 
 
În perioada octombrie – noiembrie 2017 au 
fost organizate două ședințe ale grupurilor de 
lucru regionale pentru fiecare sector pentru a 
prezenta concluziile analizei stării actuale în 
sectoare. În baza propunerilor și 
recomandărilor experților, membrii grupurilor 
de lucru au agreat metodologia și criteriile 
pentru identificarea și prioritizarea 
propunerilor de proiect posibile.    

 
 Suport în implementarea proiectelor 

de servicii publice (PSP) 
 

Pe parcursul perioadei de raportare, în 

strânsă colaborare cu părțile implicate a 

continuat activitatea asupra elaborării, 

coordonării și finalizării conținutului 

Memorandumurilor de Înțelegere pentru 18 

măsuri învestiționale (10 în AAC și 8 în EE în 

clădirile publice), care urmează să fie 
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implementate cu suportul UE. Pachetul de 

documente pentru fiecare proiect include: 

cadrul logic, planul de implementare al 

proiectului și matricea de riscuri.  

Proiectul pe sectorul AAC din raionul Leova 

cuprinde două măsuri ivestiționale – 

extinderea rețelei de canalizare din or. Leova 

și îmbunătățirea serviciilor de apă în 

localitățile Iargara, Filipeni, Romanovca și 

Cupcui din raionul Leova. Măsurile 

complementare pentru proiectul în domeniul 

AAC din Ustia, Dubăsari privind construcția 

rețelei de canalizare, sunt implementate în 

cooperare cu proiectul GIZ „Gestionarea 

Resurselor de Apă pe Nistru”. 

Pachetele prealabile au fost prezentate 

partenerilor și acceptate de aceștia în cadrul 

ședințelor de lucru organizate în Regiunile de 

Dezvoltare în luna Noiembrie.   

În același timp au fost elaborate procedurile 
operaționale standard pentru implementarea 
proiectelor și pentru divizarea 
responsabilităților, care au fost prezentate 
partenerilor locali și regionali. Drept bază 
pentru aceste proceduri a servit abordarea 
de 5 piloni care include:  
 
(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. 

 
 Implicarea organizațiilor societății 

civile (OSC) cu scopul îmbunătățirii 
prestării serviciilor publice locale 

 
Ca urmare a concursului anunțat în trimestrul 

3, 2017, au fost selectate și contractate 

următoarele OSC-uri, care urmează să 

sprijine implementarea proiectelor de servicii 

publice în Regiunile de Dezvoltare: 

- Business Consulting Institute – 

pentru RD Nord; 

- Institutul pentru Dezvotlare Urbană – 

pentru RD Centru; 

- Institutul pentru Dezvoltare și 

Inițiative Sociale “Viitorul” – pentru 

RD Sud. 

În octombrie 2017, cu suportul experților 

internaționali și naționali pe termen scurt, au 

fost pregătite seturile preliminare de 

instrumente pentru implicarea societății civile 

în procesele de planificare locală, cooperare 

inter-comunitară, monitorizarea achizițiilor, 

lucrărilor de construcție, livrarea continuă de 

servicii și sensibilizare.  

 

Pe 21-22 noiembrie 2017, în timpul unui 

atelier de lucru de două zile reprezentanții 

OSC-urilor contractate (4 femei și 6 bărbați) 

au agreat asura modalității de suport în 

implementarea proiectelor de servicii 

publice, care s-a documentat în planuri de 

lucru detaliate pentru fiecare regiune de 

dezvoltare.  

 

Pe 12-13 octombrie 2017, a fost organizat un 

atelier de lucru pe tema ”Prevenirea 

pierderilor cauzate de corupție în sectoarele 

din Republica Moldova: ce se poate face prin 

responsabilizare socială?’. Grupul țintă al 

atelierului au fost funcționarii publici (12 

participanți) și reprezentanții societății civile 

(11 participanți). Organizatorii atelierului au 

fost experții internaționali de la Centrul de 

Resurse Anti-Corupție U4 din Norvegia în 

parteneriat cu GIZ și Agenția Elvețiană 

pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC). 
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Domeniul de intervenție (DI) 3 
 
Obiectivul specific al DI 3:  
„Capacitățile ADR-urilor de implementare a 
strategiilor de dezvoltare a regiunilor s-au 
îmbunătățit”. 
 
Conform Planului Operațional al proiectului 
MSPL pentru 2017, pe parcursul perioadei 
de raportare au fost realizate următoarele 
repere: Folosind ca bază 18 teme de 
proiectare pentru proiectele finanțate din 
sursele UE, la începutul lunii decembrie 2017 
au fost elaborate și semnate 3 Acorduri de 
Finanțare între agențiile de dezvoltare 
respective și sediul central al GIZ. 
 
 Sectorul AAC 
 
Agențiilor de Dezvoltare Regională și APL-
urilor li s-a acordat asistență la elaborarea 
documentației de licitație după noile 
procedurile de achiziții publice aprobate 
recent pentru 8 proiecte în domeniul AAC 
finanțate din sursele UE.   În luna decembrie 
au fost create grupuri de lucru pe achiziții 
publice în cadrul fiecărei ADR din care fac 
parte reprezentanți ai APL, ONG și 
GIZ/MSPL.  În cadrul primei ședințe a 
grupurilor de lucru pe achiziții publice au fost 
discutate și aprobate pentru publicare 
documentațiile de licitație, care vor fi 
publicate în 2018. 
 
Tema de proiectare tehnică pentru proiectul 
AAC din Rîșcani este în proces de 
îmbunătățire, deoarece soluțiile tehnice 
incluse în Studiul de Fezabilitate urmează a 
fi reanalizate. Finalizarea și avizarea 
acesteia din partea Departamentului de 
Construcție GIZ este preconizată pentru 
ianuarie 2018. 
 
ADR Sud a finalizat procesul de achiziții 
publice privind contractarea lucrărilor de 
construcție pentru cel mai mare proiect în 
domeniul AAC Leova–Iargara. Pe parcursul 
perioadei de raportare a fost acordată 
asistență tehnică pentru ADR Sud la 
gestionarea evaluării ofertelor și ulterior la 
încheierea contractului cu  compania de 
construcție selectată. Astfel, pe 1 decembrie 
2017 au fost contractate lucrările de 

construcție în cadrul proiectului AAC Leova-
Largara. Compania Polimer Gas Conducte 
SRL este contractată pentru a executa 
lucrările de construcție. Acestea urmează să 
fie finalizate până la sfârșitul lunii octombrie  
2018. 
 
Procedurile de achiziții publice privind 
conectările individuale la sistemul de 
canalizare în cadrul proiectului AAC de la 
Roșu sunt finalizate. Compania de 
construcție Izodromgas SRL este aleasă 
pentru implementarea acestei măsuri.   
 
 Sectorul EE  

 
Principalele activități pe parcursul 
trimestrului patru 2017 au fost axate pe 
acordarea asistenței ADR-urilor și APL-urilor 
la finalizarea documentației de licitație pentru 
lansarea apelului de propuneri cu scopul 
identificării companiilor calificate care să 
presteze servicii de proiectare pentru 
elaborarea documentației proiectelor de 
execuție și devizelor de cheltuieli pentru 8 
proiecte de EE finanțate de UE.    
 
Ca urmare a procedurilor de achiziții publice 
au fost create grupuri de lucru pe achiziții 
publice cu implicarea părților interesate. 
Dosarele de licitație au fost discutate și 
aprobate de grupurile de lucru pe achiziții 
publice în luna decembrie.  
 
Proiectul pe EE de la Călărași este în faza de 
finalizare. Lucrările de construcție la centrala 
termică a spitalului au fost finalizate în 
decembrie.  Pe 26 decembrie 2017, a fost 
testat cu succes și pus în funcțiune 
echipamentul din noua centrală termică 
pentru încălzirea întregului spital. Procedura 
oficială de predare-primire va avea loc în 
trim. I, 2018. 
 
În proiectul pe EE de la Orhei, din cele două 
măsuri principale, doar una a fost finalizată – 
izolarea etajului tehnic. A doua măsură – 
izolarea subsolului - a fost anulată și 
partenerii au decis utilizarea resurselor 
eliberate la reabilitarea parțială a sistemului 
de ventilare.   
 
Domeniul de intervenție (DI) 4: 
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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-
guvernamentale pentru modernizarea 
serviciilor publice locale în sectoarele 
prioritare”. 
 
 Suport pentru instituționalizarea 

instruirilor 
 
În trimestrul patru, Academia de 
Administrare Publică (AAP) a elaborat un 
nou curs “Managementul Proprietății 
Publice”, care a fost pilotat pe 12-14 
noiembrie3. Mai mult, AAP a implementat din 
nou 8 module de instruire existente cu un 
număr total de 165 participanți (117 femei, 48 
bărbați). Printre acestea au fost: 

 “Achizițiile publice și conflictele de 
interes” pe 23-27 octombrie4, 13-17 
noiembrie5; 

 “Dezvoltarea Regională” pe 20-24 
noiembrie6, 4-8 decembrie7; 

 “Marketing local și regional pentru 
dezvoltare regională competitivă” pe 30 
octombrie - 3 noiembrie8, 11-13 
decembrie9; 

 “Management  și elaborare de proiecte” 
pe 6-10 noiembrie10, 27 noiembrie - 1 
decembrie11; 

 
În domeniul AAC, Institutul pentru Formare 
Continuă în sectorul AAC  al UTM (IFCAAC) 
a elaborat în trimestrul patru două module noi 
de instruire în corespundere cu metodologia 
de instruire validată: 

 “Proceduri fiscale și de contabilitate 
pentru operatorii AAC”, pilotat pe 28-30 
noiembrie12; 

 “Achiziții publice de servicii și lucrări 
pentru operatorii AAC autorizați”. 
Formarea formatorilor (ToT) a fost 

                                                 
3 http://www.aap.gov.md/ro/news/managementul-proprietății-

publice 
4 https://tinyurl.com/y7p82ood 
5 https://tinyurl.com/y8ealzkc 
6 https://tinyurl.com/yb8t7oz6 
7 https://tinyurl.com/ydfrstwn 
8 https://tinyurl.com/yaneu5ab 
9 https://tinyurl.com/y87pu2vw 
10 https://tinyurl.com/yayl647m 

organizată pentru 6 formatori pe 15 
decembrie13. Pilotarea este prevăzută 
pentru trimestrul întâi al anului 2018.  

 
Pentru consolidarea constantă a capacităților 
operatorilor AAC, IFCAAC a implementat din 
nou 5 module de instruire existente cu număr 
total de 83 participanți (60 femei, 23 bărbați).  
 
Printre acestea au fost: 

 “Managementul resurselor umane 
pentru prestatorii serviciilor AAC” pe 17-
19 octombrie14; 

 “Rolul operatorilor AAC în atragerea 
investițiilor, proiectarea și construcția 
infrastructurii AAC” pe 24-26 octombrie15 
și 14-16 noiembrie16; 

 “Proceduri fiscale și de contabilitate 
pentru operatorii AAC” pe 5-7 
decembrie17 și 12-14 decembrie18. 

 
În domeniul EE, au fost negociate detaliile 
concrete cu privire la contractul de acordare 
a suportului UTM la pilotarea a trei module 
de instruire pe baza evaluării de necesități 
validate în trimestrul doi. Semnarea oficială a 
contractului e preconizată pentru trimestrul 1 
2018. În plus, în procesul de pregătire pentru 
următoarea rundă a cursului EUREM 
programată pentru trimestrul 1 2018, a fost 
organizat în perioada 15-16 și 18-19 
decembrie un curs de formare pentru un grup 
de 18 formatori certificați EUREM (3 femei, 
15 bărbați) cu scopul actualizării conținutului 
instruirii conform celor mai recente evoluții și 
fortificării competențelor specializate ale 
formatorilor.     
 
 Suport în dezvoltarea organizațională 

a instituțiilor de instruire 
 

AAP a realizat un progres semnificativ în 
trimestrul patru în elaborarea elementelor de 
bază a unui sistem funcțional de 
Management al Calității (MC) prin 

11 https://tinyurl.com/y7n8lzl5 
12 https://tinyurl.com/ydy4f3y2 
13 https://tinyurl.com/y8ueur6k 
14 https://tinyurl.com/ydb4n4jt  
15 https://tinyurl.com/ybl6h3pk 
16 https://tinyurl.com/y8lpxgo9 
17 https://tinyurl.com/y7zdkadm 
18 https://tinyurl.com/y9llbnzw 
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actualizarea regulamentelor operaționale, 
întocmirea politicii de MC și pregătirea 
descrierilor clare a procesului în conformitate 
cu standardul ISO 29990. Finalizarea 
manualului de MC conform ISO 29990 este 
prevăzută pentru trimestrul 1 2018, ceea ce 
va deschide calea pentru pregătirea auditului 
extern. 
 
În conformitate cu planul de dezvoltare 
instituțională pentru IFCAAC validat în 
trimestrul 1, în trimestrul 4 a fost creat site-ul 
institutului, care actualmente este complet 
funcțional19. Site-ul dispune de un design 
corporativ al IFCAAC, care a fost elaborat în 
trimestrul 3 și care constituie elementul cheie 
de branding al institutului. Acesta vine să 
completeze suportul acordat la 
standardizarea principalelor procese în 
livrarea de instruiri (de ex. pentru pregătirea 
conținutului instruirii) sau în elaborarea unui 
catalog al modulelor de instruire. 
 
În domeniul EE, pe 31 octombrie Senatul 
UTM a adoptat decizia oficială cu privire la 
crearea unui nou Centru pentru Educație 
Continuă în domeniul EE în cadrul 
Departamentului pentru Educație Continuă al 
UTM20. Centrul va servi drept platformă 
pentru includerea sustenabilă a modulelor 
EE prevăzute și va beneficia de suport pentru 
dezvoltarea instituțională similar cu cel 
acordat IFCAAC.  
 
 Fortificarea schimbului de bune 

practici și experiențe 
 

Pentru a acorda suport la dezvoltare 
sistemului de MC, în perioada 5-10 
noiembrie, a fost organizată o vizită de studiu 
în Germania pentru conducerea AAP (2 
femei și 2 bărbați). Scopul acesteia a fost 
explorarea bunelor practici europene în 
domeniul MC în instituții de instruire 
similare21. În cadrul vizitei de studii au fost 
vizitate următoarele instituții:  Academia GIZ 
pentru cooperare internațională din Bonn, 
Școala Bavareză de Administrare Publică din 
München și Academia de Economie și 
Administrare Publică din Stuttgart. Ca 

                                                 
19 http://www.ifcaac.com 
20 https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142289105 
21 https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220558940 

urmare a vizitei, AAP a decis inițierea 
procesului complet de certificare conform 
standardelor ISO 29990, care va fi susținut în 
continuare de MSPL. 
 
Pe 20-25 noiembrie 2017, a fost organizată o 
vizită de studiu în România pentru operatorii 
AAC din Moldova, aceasta fiind axată pe 
bunele practici în managementul resurselor 
umane în contextul regionalizării22. 
Participanții la vizită au fost selectați în 
comun de către AMAC și GIZ, reieșind din 
evaluarea modului de instruire 
”Managementul resurselor umane al 
operatorilor AAC” implementat de IFCAAC. 
95% din numărul total de 40 participanți (29 
bărbați, 11 femei), au considerat că vizita de 
studiu a îndeplinit așteptările acestora.  
 
Pe 29-30 noiembrie, 5 reprezentanți din 
partea formatorilor EUREM, CCI și GIZ (1 
femeie și 4 bărbați) au participat la cea de-a 
8-a Conferință Internațională EUREM 
desfășurată la Ljubljana. Constatările, 
bunele practici și cunoștințele acumulate în 
cadrul Conferinței Internaționale au fost 
comunicate grupului de formatori EUREM și 
reprezentanților AEE și UTM la atelierul de 
lucru care a avut loc pe 19 decembrie. La 
eveniment au participat 18 persoane.23. 
 
 
REALIZĂRILE PE PARCURSUL ANULUI 
2017 (1 ianuarie – 31 decembrie 2017): 
 
În 2017 proiectul MSPL, împreună cu 
partenerii săi, a obținut următoarele rezultate 
și a înregistrat următorul progres în cele 
patru domenii de intervenție: 
 
Obiectivul specific al DI 1:  
„MADRM stabilește un cadru coerent pentru 
implementarea eficientă a politicii naționale 
de dezvoltare regională în sectoarele 
prioritare”. 
 
Pe parcursul anului 2017, MADRM a pus în 
aplicare Planul de Acțiuni  (aprobat prin 
Hotărârea de Guvern nr. 485 din 29 iunie 
2017) pentru acordarea suportului la 

22 https://tinyurl.com/yclxhoys 
23 https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/133970851 

http://www.ifcaac.com/
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142289105
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220558940
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implementarea Strategiei Naționale de 
Dezvoltare Regională (SNDR) pentru 2016-
2020.  În conformitate cu prevederile actualei 
SNDR, a programului Guvernului și a 
Planului de Acțiuni al Acordului de Asociere 
UE-Moldova, MADRM a inițiat revizuirea 
cadrului legislativ și normativ legat de 
dezvoltarea regională, inclusiv următoarele: 
 

 A fost elaborat un proiect nou al Legii 
privind dezvoltarea regională. Totuși, 
din cauza neclarităților cu privire la 
reforma teritorial administrativă, 
elaborarea de mai departe și 
aprobarea atât a proiectului de Lege, 
cât și a documentelor normative 
aferente a fost amânată pentru anii 
2018-2019. 

 
În domeniul MBR în Dezvoltarea Regională, 
pe parcursul anului 2017 MADRM în 
cooperare cu Biroul Național de Statistică și 
alte ministere de resort a aplicat un sistem 
revizuit de Monitorizare și Evaluare (inclusiv 
indicatorii) pentru implementarea actualei 
SNDR și a 4 SDR. Pilotarea acestuia va 
începe în 2018. De asemenea, în mod 
continuu s-au dezvoltat capacitățile 
reprezentanților MADRM și ADR-uri în 
materie de MBR, inclusiv a avut loc și un 
schimb de experiențe în acest sens.    
 
Cu privire la comunicare în domeniul 
Dezvoltării Regionale în 2017, MADRM a 
aprobat strategia de comunicare pentru 
perioada planului de acțiuni pentru 2017-
202024. Întru susținerea implementării 
acestuia, au fost elaborate și publicate două 
ediții ale buletinului informativ privind 
dezvoltarea regională25.  
 
Capacitățile reprezentanților MADRM și 
ADR-urilor cu privire la comunicare au fost, 
de asemenea, dezvoltate continuu. Ca 
urmare a instruirilor și atelierelor de lucru 
organizate, specialiștii pe comunicare din 

                                                 
24http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id
=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-
aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-
Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-
2017-2020     
25http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46

&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala  

cadrul MADRM și ADR-uri în mod regulat 
postează informații și noutăți pe paginile 
oficiale ale istituțiilor și le fac mai vizibile pe 
rețelele de socializare. Interesul mass-
mediei naționale și locale în materie de 
dezvoltare regională a fost în permanență 
consolidat, inclusiv prin intermediul studiilor 
de vizită la proiectele de dezvoltare 
regională.   
 
În perioada anului 2017 a fost acordat suport 
consultativ constant Comisiei Parlamentare 
pentru Administrare Publică, Dezvoltare 
Regională și Schimbări Climatice 
(actualmente Comisia Parlamentară pentru 
Mediu și   Dezvoltare Regională) pe diferite 
aspecte ce țin de dezvoltarea regională. Ca 
urmare a acestui suport, a fost consolidată 
cooperarea dintre Comisia vizată și MADRM. 
La fel, supravegherea din partea Comisiei a 
dezvoltării regionale s-a intensificat.  
 
Pe parcursul anului 2017 a fost consolidată 
constant coordonarea inter-ministerială și 
între finanțatori pe segmentul dezvoltării 
regionale.  S-au desfășurat 2 ședințe ale 
Comitetului Director al proiectului MSPL, în 
cadrul cărora au fost discutate principalele 
provocări și au fost luate decizii26. Cu privire 
la domeniul MDS, au avut  loc 2 ședințe ale 
Grupului de Lucru Național pe MDS, la care 
s-a pus în discuție subiectele privind 
finanțarea și fezabilitatea anumitor zone de 
management al deșeurilor.  
 
Obiectivul specific al DI 2:  
‘CRD-urile au capacitatea să coordoneze 
implementarea strategiilor de dezvoltare a 
regiunilor’. 
 
 Fortificarea capacităților CRD 
 
Cu suportul proiectului MSPL au fost 
îmbunătățite condițiile cadru pentru sporirea 
capacităților membrilor CRD în exercitarea 
rolului lor.  Reieșind din constatările evaluării 

26http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=5
2&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-
avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-
a-proiectului-MSPL-din-2017  
http://www.serviciilocale.md/public/files/prezentari/ste
ering_comm/2017_06_22_PPT_MLPS_Steering_Com
mittee__AD_RO.pdf  

http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-2017-2020
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-2017-2020
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-2017-2020
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-2017-2020
http://www.mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=36&id=3508&t=/Transparenta-decizionala/Documente-aprobate/Strategia-de-Comunicare-a-Ministerului-Dezvoltarii-Regionale-i-Constructiilor-pentru-anii-2017-2020
http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala
http://www.serviciilocale.md/lib.php?l=ro&idc=46&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-a-proiectului-MSPL-din-2017
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-a-proiectului-MSPL-din-2017
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-a-proiectului-MSPL-din-2017
http://www.serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1410&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/A-avut-loc-cea-de-a-doua-edinta-a-Comitetului-Director-a-proiectului-MSPL-din-2017
http://www.serviciilocale.md/public/files/prezentari/steering_comm/2017_06_22_PPT_MLPS_Steering_Committee__AD_RO.pdf
http://www.serviciilocale.md/public/files/prezentari/steering_comm/2017_06_22_PPT_MLPS_Steering_Committee__AD_RO.pdf
http://www.serviciilocale.md/public/files/prezentari/steering_comm/2017_06_22_PPT_MLPS_Steering_Committee__AD_RO.pdf
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CRD-urilor făcute la sfârșitul anului 2016 și 
ca urmare a consultațiilor organizate în 
primul trimestru din 2017 cu partenerii 
implicați s-a decis ca suportul principal să fie 
direcționat prin Comisiile Regional Sectoriale 
(CRS-uri), create în cadrul CRD-urilor.  
 
CRS-urile funcționează pe baza 
regulamentelor aprobate de către CRD-urile 
din Nord, Centru și Sud în două sectoare 
prioritare: AAC și MDS. Acestea sunt asistate 
de experți în analiza problemelor curente în 
sectoarele vizate și propun activități a fi 
incluse în planuri de ațiuni. CRS-urile vor 
ghida, astfel, CRD-urile în procesele de 
dezvoltare socio-economică din cadrul 
regiunilor lor.  
 
 Planificare și programare regională  
 
În 2017, odată cu finalizarea a două studii de 
fezabilitate în sectorul Managementului 
deșeurilor Solide s-a încheiat implementarea 
Acordului de Delegare cu Delegația UE cu 
privire la ‘Planificarea regională și portofolii 
de proiecte pentru regiunile de dezvoltare 
Nord, Sud și Centru din Republica Moldova’. 
În cadrul acestuia a fost elaborat un 
portofoliu de 41 proiecte în patru sectoare 
prioritare  (AAC, EE în clădirile publice, MDS 
și DRL) cu o valoare investițională estimată 
de 218,8 milioane Euro. 
 
În plus, a fost acordat suport instituțiilor de 
dezvoltare regională (ADR-uri și CRD-uri) din 
Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia în 
elaborarea a două Programe regional 
Sectoriale (în domeniile AAC și EE în clădirile 
publice). 
 
 Implicarea organizațiilor societății 

civile (OSC) cu scopul îmbunătățirii 
prestării serviciilor publice locale 

 
Pentru a sprijini participarea activă a 
cetățenilor în procesele esențiale ce țin de 
planificarea, implementarea și monitorizarea 
proiectelor de investiții cu scopul sporirii 
prestării de servicii, au fost selectate și 
contractate trei Organizații ale Societății 
Civile (OSC) – câte una pentru fiecare 
Regiune de Dezvoltare în parte (Nord, 
Centru și Sud).  

 
Aceste trei OSC-uri selectate vor pune la 
dispoziția cetățenilor care fac parte din 
jurisdicția Administrațiilor Publice Locale 
implicate instrumente de ultimă generație și 
modalități pentru o participare semnificativă 
în dezbaterile publice, planificare cu 
implicarea mai multor părți, sensibilizare și 
monitorizarea achizițiilor, lucrărilor de 
construcție și prestării constante de servicii. 
 
Obiectivul specific al DI 3:  
„Capacitățile ADR-urilor de implementare a 
strategiilor de dezvoltare a regiunilor s-au 
îmbunătățit”. 
 
Pe parcursul anului 2017 au fost realizate 
următoarele rezultate: 
 

 Au fost revizuite și aprobate de 
Departamentul de Construcție GIZ 
Studiile de Fezabilitate pentru 14 proiecte 
în domeniul AAC; 

 Au fost finalizate și aprobate de Agenția 
pentru Eficiență Energetică și 
Departamentul de Construcție GIZ 
rapoartele de Audit Energetic pentru 8 
proiecte din domeniul EE; 

 Au fost elaborate, aprobate de către APL-
uri și Departamentul de Construcție GIZ 
temele de proiectare tehnică pentru 8 
proiecte în domeniul AAC și 8 proiecte în 
domeniul EE; 

 Au fost finalizate și transferate în 
proprietatea APL-urilor lucrările de 
Construcție în cadrul proiectelor ce țin de 
domeniul AAC la Roșu și Costești;    

 Au fost finalizate și transferate în 
proprietatea APL-urilor proiectele 
detaliate de execuție pentru proiectele 
Leova - Iargara (AAC) și Călărași (EE); 

 Au fost finalizate lucrările de construcție 
în cadrul proiectului de la Călărași (EE); 

 A fost semnat contractul pentru 
elaborarea documentației tehnice pentru 
proiectul în domeniul AAC Pelinei-
Găvănoasa-Vulcănești finanțat din 
sursele UE; 

 A fost elaborat conform regulilor UE 
PRAG și aprobat de MADRM și GIZ 
pachetul complet de proceduri de achiziții 
publice (manualul și regulamentul). 
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 Toate 3 ADR-uri au fost instruite cu 
privire la aplicarea noilor proceduri de 
achiziții publice conform regulilor UE 
PRAG și au lansat cu succes licitațiile 
pentru proiectele finanțate de UE  (9 în 
domeniul AAC și  8 în domeniul EE). 

 2 reprezentanți ai MADRM, 12 de la 
ADR-uri și 10 manageri locali 
reprezentanți ai APL, au participat în 3 
instruiri și o vizită de studiu în Germania 
pe marginea noilor proceduri de achiziții 
publice; 

 Peste 30 companii private au participat în 
2 instruiri pe marginea noilor proceduri de 
achiziții conform regulilor UE PRAG, 
organizate în parteneriat cu Camera de 
Comerț și Industrie din Republica 
Moldova.   

 
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-
guvernamentale pentru modernizarea 
serviciilor publice locale în sectoarele 
prioritare”. 
 
 Suport pentru instituționalizarea 

instruirilor 
 

 Au fost pilotate 5 module de instruire 
(2 module cu AAP; 3 module cu 
IFCAAC) și implementate din nou un 
total de  26 module de instruire (15 cu 
AAP; 11 cu IFCAAC) cu un total de 
655 participanți (69% femei).  

 Relevanța deosebită a instruirilor: 
98% din cei  655 participanți sau au 
fost “ferm convinși” (60%) sau “au 
convenit” (38%) că cursul de instruire 
a fost util pentru activitatea lor.  

 Evaluarea de necesități în sectorul 
AAC a fost actualizată și validată. 

 Evaluarea de necesități în sectorul 
EE a fost finalizată și validată.   

 A fost aprobat noul regulament al CCI 
cu scopul asigurării sustenabilității 
cursului de instruire EUREM în 
sectorul EE. 

 

 Suport în dezvoltarea organizațională 
a instituțiilor de instruire 
 

 A fost finalizată analiza lacunelor 
vizavi de standardul ISO 29990-
pentru AAP și au fost elaborate 
elementele principale ale sistemului 
MC. 

 A fost validat Planul de Dezvoltare 
Instituțională pentru IFCAAC și au 
fost implementate măsurile selectate   
(de ex. site-ul internet, designul 
corporativ). 

 A fost creat oficial Centrul pentru 
Formare Continuă în domeniul EE al 
UTM. 

 
 Fortificarea schimbului de bune 

practici și experiențe 
 

 AAP a organizat al treilea Forum 
Deschis al Autorităților Locale pe 
tema “Modernizarea Serviciilor 
Publice Locale (90 participanți). 

 MOLDSWA a organizat un forum pe 
marginea perspectivelor de 
dezvoltarea a unei asociații naționale 
de MDS (170 participanți). 

 A fost organizat un schimb de 
experiență între IFCAAC, AMAC și 
Centrul de Formare ApaVital Iași cu 
scopul aprofundării colaborării în 
domeniul livrării de instruiri.    

 A fost organizată vizita de studiu în 
Germania pe tema MC pentru 
conducerea AAP. 

 A fost organizată pentru operatorii 
AAC (40 participanți) vizita de studiu 
în România cu scopul învățării 
bunelor practici în domeniul 
managementului resurselor umane în 
contextul regionalizării. 

 Formatorii EUREM și persoanele 
oficiale ale CCI au participat la cea 
de-a opta Conferință EUREM  la 
Ljubljana, după care a fost organizat 
un atelier de lucru național (18 
participanți). 
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PROVOCĂRI: 
 
În perioada anului 2017, proiectul MSPL s-a 
confruntat cu următoarele provocări: 
 
 Reforma administrației publice, care s-a 

soldat cu comasarea a trei ministere de 
resort și crearea unui nou Minister al 
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și 
Mediului a avut implicații asupra 
suportului proiectului MSPL, structurii de 
coordonare și a dus la schimbări în Planul 
Operațional al proiectului MSPL.     

 
 Neclaritățile cu privire la reforma teritorial 

administrativă creează întârzieri în 
crearea/schimbarea în cadrul legal și 
normativ pe segmentul dezvoltării 
regionale.    

 
 Complexitatea revizuirilor în sistemul 

MBR din domeniul DR, dar și faptul că, în 
rezultatul reformei administrației publice, 
a fost dizolvată direcția din cadrul 
MADRM responsabilă pentru monitorizare 
și evaluare în dezvoltarea regională, a fost 
pus în pericol procesul de finalizare a 
revizuirii sistemului MBR în domeniul DR, 
atât la nivel strategic cât și la cel de 
proiecte.   

 
 Extinderea mandatului MADRM (fostul 

MDRC) spre domeniile de agricultură și 
mediu, precum și deficitul de personal din 
cadrul MADRM  are implicații asupra 
suportului proiectului MSPL acordat în 
comunicare în domeniul dezvoltării 
regionale.   

 
 Lipsa motivației și respectiv nivelul scăzut 

de implicare a membrilor Consiliilor 
Regionale pentru Dezvoltare în procesele 
de dezvoltare regională  încetinește 
efectul suportului acordat pentru 
fortificarea capacităților CRD-urilor. 

 
 Experiența limitată cu privire la o implicare 

mai largă a cetățenilor în domeniile de 
responsabilizare socială, sensibilizare, 
planificare și monitorizare a achizițiilor 

arată, că în acest sens sunt necesare 
instruiri pentru mărirea capacităților 
Organizațiilor Societății Civile. 

 
 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 și 
a obține aprobările din partea 
Departamentului de Construcție GIZ. 
Menținerea standardelor învechite 
cauzează costuri înalte în construcție și 
duce la costuri operaționale mari pentru 
operatorii de servicii și, în consecință, 
pentru cetățeni. 

 
 Întârzieri în transferarea fondurilor de la 

MADRM la ADR Sud pentru achitarea 
lucrărilor de construcție în cadrul 
proiectului AAC Leova-Iargara; 

 
 Nivelul penalităților pentru nelivrarea 

echipamentului, serviciilor sau 
neefectuarea lucrărilor este prea jos, ca 
urmare executarea contractelor prin 
sancțiuni este ineficientă;  

 
 Lipsa durabilității financiare a instituțiilor 

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

 
 Provocările metodologice ale 

organismelor de formare  de a asigura 
transferul conținutului instruirii în 
realitatea activității practice a 
participanților.  

 
 Lipsa interesului din partea conducerii 

operatorilor AAC de a investi în resursele 
umane. 

 
Detalii cu privire la progresul realizat conform 
punctelor de reper agreate în cadrul 
proiectului MSPL (faza a 2-a) sunt prezentate 
mai jos 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 finanțatorii 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 

anul 2 

? milioane Euro 
Acesta este ?% de mărire în comparație cu 

valoarea de referință  

Frecvența Anual 

Ultima 

monitorizare 

la data 

30/12/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
30/12/2018 

 

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 
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și a Fondului Național de 

Mediu sub aceeași 

umbrelă 

 

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 finanțatorilor 

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 

  

 

Coordonări sau acțiuni necesare 

 

 

▸ 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 
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Ultima 

monitorizare la 

data 

30/03/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
N/a 

 

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. 

  

 

 

 

 

 

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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▸ 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 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 

referință 
0 

Începutul 

implementării 
01/01/2016 

Valoare 

Țintă 
3 Data țintă 31/12/2018 

Valoarea 

atinsă 

2 documente legislative și normative în 

proces de revizuire și ajustare. 

1 act legislativ - noua lege în DR; 

1 document normativ - Conceptul de 

management al sistemului de finanțare în 

domeniul DR și Mediu; 

Frecvența 

Conform 

punctelor de 

reper 

Ultima 

monitorizare 

la data 

30/12/2017 
Data monitorizării 

viitoare 
30/03/2018 

 

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 

Dezvoltare

a 

Regională 

este 

elaborat în 

conformita

te cu 

cerințele 

Acordului 

de 

Asociere 

Confor

m 

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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dintre RM 

și UE  

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 

Dezvoltare

a 

Regională 

elaborat 

conform 

cerințelor 

Acordului 

de 

Asociere 

dintre RM 

și UE nu a 

fost 

expediat 

către 

Guvernulu

i RM 

pentru a fi 

avizat 

Abatere 

nesem

nificativ

ă 

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. 

3 30/12/2017 

Suportul 

pentru 

Grupul de 

Lucru 

Național pe 

management

ul deșeurilor 

solide este 

acordat  

Suportul 

pentru 

Grupul de 

Lucru 

Național 

pe 

managem

entul 

deșeurilor 

solide este 

acordat 

Abateri 

nesem

nificativ

e 

- GDN pe MDS este creat prin 

Ordinul Ministerului Mediului nr.152 

din 01.12.2016.  

- Pe 31.01.2017 a avut loc prima 

ședință a GDN pe MDS. S-a decis 

să fie propus spre finanțare proiectul 

de MDS în ZMD nr.1.   

- Pe 10.05.2017 a avut loc a doua 

ședință a GD în MDS. În cadrul 

ședinței a fost prezentat progresul 

înregistrat în elaborarea Studiilor de 

Fezabilitate în toate ZMD, cu 

excepția ZMD nr.8. S-a prezentat și 

situația privind promovarea 

proiectului MDS în ZMD nr.1.  

Toat informația aferentă poate fi 

găsită urmând link-ul: 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/ 

nodes/221981099    

4 30/12/2017 

Conceptul 

sistemului de 

finanțare în 

Conceptul 

sistemului 

de 

Confor

m 

planului 

La solicitarea Guvernului, a fost 

elaborat proiectul de Hotărâre de 

Guvern cu privire la noua Agenție 

pentru Investiții în DR și Mediu. 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221981099
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221981099
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domeniul 

Dezvoltării 

Regionale 

este elaborat  

finanțare 

în 

domeniul 

Dezvoltării 

Regionale 

este 

elaborate. 

Acesta a fost depus la MADRM și 

Centrul pentru Implementarea 

Reformelor  pentru  comentarii și 

avizare. 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/

nodes/222190467  

5 30/12/2017 

Coordonarea 

interministeri

ală și cu 

finanțatorii e 

eficientizată.  

Coordonar

ea 

interminist

erială și cu 

finanțatorii 

e 

eficientizat

ă. 

Confor

m 

planului 

Coordonarea interministerială și cu 

finanțatorii cu privire la dezvoltarea 

regional s-a dezvoltat constant în 

anul 2017.  Au avut loc 2 ședinți ale 

Comitetului Director al MSPL, în 

cadrul cărora au fost discutate 

provocările principale și au fost luate 

decizii în acest sens.    

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/

nodes/133895293 

 

În domeniul MDS, de asemenea au 

avut loc 2 ședințe ale Grupului de 

Lcuru Național pe MDS (vezi mai 

sus) 

6 30/12/2017 

Capacitatățile 

Comisiei 

Parlamentare 

Permanente 

pentru 

administrare 

publică, 

dezvoltarea 

regională, 

mediu și 

schimbări 

climatice în 

promovarea 

DR sunt 

fortificate.    

Capacitată

țile 

Comisiei 

Parlament

are 

Permanen

te pentru 

administra

re publică, 

dezvoltare

a 

regională, 

mediu și 

schimbări 

climatice 

în 

promovare

a DR sunt 

fortificate.    

Confor

m 

planului 

Capacitățile CPMDR (actualmente  

Comisia pentru Mediu și Dezvoltare 

Regională) au fost fortificate. Ca 

urmare a suportului consultativ 

acordat, 2 audieri ale Comisiei pe 

marginea subiectelor de dezvotlare 

regional și participarea la două visite 

de monitorizare (la ADR Nord și 

ADR Sud), membrii CPMDR au 

început să se implice activ în 

supravegherea implementării SNDR. 

 

Sursele 

datelor 
Surse Secundare.  

Link-ul către 

documente/surse 

 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222190467
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222190467
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- Decizia Guvernului 

publicată în Monitorul 

Oficial  

Metoda de 

colectare a 

datelor 

- Analiză documentară  

  

Coordonări sau acțiuni necesare 

- În contextul reformei administrației publice, a avut loc comasarea a două ministere 
(MDRC și MM). Din aceste considerente, în trimestrele 3 și 4 nu au fost organizate 
ședințe ale GL în sectorul MDS. 

- Luând în considerare noua configurație a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale 
și Mediului, există necesitatea de a numi un nou Președinte a GL la nivel național în 
sectorul MDS. 

- Schimbarea ministrului a MADRM în decembrie 2017 a creat întârzieri în avizarea a 
proiectului Hotărârii de Guvern cu privire la noua Agenție pentru Investiții în DR și 
Mediu.  

- Există necesitatea de a extinde suportul de consultanță acordat de MSPL Comisiei 
Parlamentare permanente pe administrație publică, dezvoltare regională și schimbări 
climatice pentru 2018.  

 

Aspecte privind Monitorizarea Bazată pe Rezultate (MBR) în 
domeniul Dezvoltării Regionale 

N/o 
Punct de 

reper 
Valoarea 
atinsă 

Statut 
Note 

explicati
ve 

N/o 

 10 30/09/2017 

Proeictele 
selectate cu 
finanțare 
din FNDR 
sunt 
evaluate din 
punct de 
vedere al 
impactului 
obținut.  

 
 
MDRC 
(actualmente 
MADRM), a 
realizat 
evaluări de 
impact la 3 
proiecte 
finanțate din 
FNDR. 
Suportul 
MSPL s-a 
limitat la 
acordarea 
orientărilor 
metodologice
.  

Conform 
planului 

MDRC (actualmente MADRM), a 
realizat evaluări de impact la 3 
proiecte finanțate din FNDR. 
Suportul MSPL s-a limitat la 
acordarea orientărilor 
metodologice. 

11 30/09/2017 

Sistemul 
MDRC de 
monitorizar
e și 
evaluare a 

 
Abatere 
nesemnif

icativă 

După cum s-a agreat cu MDRC, 
revizuirile ghidurilor de evaluare a 
impactului pentru proeictele 
finanțate de FNDR au fost 
desfășurate. Continuă lucrul 
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proiectelor 
finanțate din 
FNDR este 
revizuit 
conform 
abordării 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate 
(MBR). 

asupra revizuirii Regulamentului 
de Monitorizare și Evaluare  în 
domeniul DR. 

12 30/09/2017 

Mecanismul 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate și 
evaluării 
(MBR) 
pentru 
implementa
rea SNDR 
este revizuit 
și aplicat.  

 

 
 

Abatere 
nesemnif

icativă 

Mecanismul MBR pentru 
implementarea SNDR 2016-2020 
este aproape finalizat. Totuși, în 
contextual actualei reforme a 
administrației publice, există 
necesitatea clarificării de mai 
departe a rolurilor și 
responsabilităților pentru 
colectarea și analiza datelor cu 
privire la EE în clădirile publice, 
Turism și Drumuri Regional și 
Locale.  

13 30/09/2017 

Capacitățile 
MDRC și 
ADR în 
domeniul 
MBR sunt 
fortificate  

 
Abatere 
nesemnif

icativă 

A fost agreată vizita de studiu 
pentru personalul relevant din 
cadrul MADRM, ADR-uri și MSPL 
la ADR Vest Romania pe 
marginea schimbului de practici 
în domeniul MBR conform 
cerințelor UE și au început 
pregătirile în acest sens. Vizita de 
studio va avea loc în perioada   
23-27 October, 2017. 

14 30/12/2017 

Sistemul 
MDRC de 
monitorizar
e și 
evaluare a 
proiectelor 
finanțate din 
FNDR este 
revizuit 
conform 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate. 

Sistemul 
MDRC de 
monitorizare 
și evaluare a 
proiectelor 
finanțate din 
FNDR este 
revizuit 
conform 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate. 

Abatere 
nesemnif

icativă 

MADRM monitorizează în prezent 
proiectele finanțate de FNDR ăn 
conformitate cu practica de 
Monitorizare și Evaluare. Ghidul 
cu privire la evaluarea impactului 
proiectelor finanțate de FNDR a 
fost revizuit și avizat de MADRM 
la această etapă pentru ca să fie 
ulterior inclus în ghidul nou 
general pe MBR pentru proiectele 
finanțate de FNDR care va fi 
elaborat pe viitor. Proiectele 
implementate de ADR-uri cu 
suportul UE/MSPL au fost 
revizuite conform MBR și vor fi 
monitorizate în conformitate cu 
abordarea MBR.  
 
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/a
pp/nodes/222187822 
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15 30/12/2017 

Mecanismul 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate și 
evaluării 
(MBR) 
pentru 
implementa
rea SNDR 
2016-2020 
este revizuit 
și aplicat.  

Results 
Mecanismul 
monitorizării 
bazate pe 
rezultate și 
evaluării 
(MBR) pentru 
implementare
a SNDR 
2016-2020 
este revizuit 
și aplicat. 

Abatere 
nesemnif

icativă 

MBR pentru SNDR 2016-2020 
este revizuit în proporție de 90%. 
Au fost identificați indicatorii de 
bază pentru monitorzarea și 
evaluarea implementării SNDR 
2016-2020 și a fost stabilit 
mecanismul de colaborare cu 
Biroul Național de Statistică.  
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/a
pp/nodes/222192526 
 
Se elaborează un 
ghid/instrucțiuni pentru MBR a 
implementării SNDR. 

16 30/12/2017 

Capacitățile 
MDRC și 
ADR în 
domeniul 
MBR sunt 
fortificate 

Capacitățile 
MDRC și 
ADR în 
domeniul 
MBR sunt 
fortificate 

Conform 
planului 

În perioada 23-27 octombrie, 
2017 a avut loc vizita de studio la 
ADR Vest, România care s-a axat 
pe schimbul de practice MBR 
conform cerințelor UE. În total au 
participat 14 reprezentanți din 
cadrul MADRM, ADR-uri, MSPL ( 
1 – MADRM, 8 – ADR-uri și 5 – 
MSPL), inclusiv 7 femei. 
Participanții au aflat mai multe 
despre proiecte ce țin de AAC, 
MDS, Dezvotlare de afaceri și 
altele, precum și despre practicile 
de Monitorizare și Evaluare și 
instrumente în cazul politicii 
dezvoltării regionale și a 
proiectelor finanțate din fondurile 
structurale.  

 
 

Coordonări sau acțiuni necesare 

- Odată cu crearea noii Agenții care va coordona FNDR și FEN, va fi necesară 
revizuirea procedurilor de Monitorizare și Evaluare pentru proiectele din FNDR și FNE 
și de a elabora un ghid/instrucțiuni separate care să fie applicate de noua Agenția și 
ADR-uri.  

- Este necesar de clarificat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și Biroul Național 
de Statistică indicatorii și mecanismul de monitorizare și evaluare ce ține de sectorul 
EE în clădirile. 

- Din cauza complexității revizuirilor în sistemul MBR aferent DR și dizolvării în rezultatul 
reformei administrației publice a direcției din cadrul MADR responsabilă pentru 
Monitorizare și Evaluare în DR a fost pus în pericol procesul de finalizare a revizuirii 
sistemului MBR în DR atât la nivel strategic, cât și la nivel de proiect.   
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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 
finanțatorilor. 

 

Abatere 
nesem
nificativ

ă 

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 
nesem
nificativ

ă 

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 

Confor
m 

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. 

5 30/12/2017 
Identitatea vizuală 
pentru 4 ADR-uri 
este asigurată  

Identitatea 
vizuală 
pentru 4 
ADR-uri nu a 
fost asigurată 

Abatere 
semnifi
cativă 

Acest punct de reper a fost 
planificat pentru trimestrul 3 
2017, dar a fost amânat 
pentru 2018. 
Cauza amânării: Mai întâi 
trebuie asigurată identitate 
la nivel national (brandbook 
pentru MADR), ulterior va fi 
asigurată identitatea vizuală 
la nivel regional (pentru 4 
ADR-uri). 

https://goo.gl/LWtGoz
https://goo.gl/bCYW1z
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6 30/12/2017 

Capacitățile de 
comunicare a 
specialiștilor pe 
comunicare din 
cadrul MADRM și 
cele 4 ADR-uri sunt 
consolidate în 
contextul Strategiei 
de Comunicare și a 
Planului de 
Comunicare. 

Capacitățile 
de 
comunicare a 
specialiștilor 
pe 
comunicare 
din cadrul 
MADRM și 
cele 4 ADR-
uri au fost 
consolidate 
în contextul 
Strategiei de 
Comunicare 
și a Planului 
de 
Comunicare. 

Confor
m 

planului 

Pe 12-13 decembrie 2017 a 
fost organizat un atelier de 
lucru pe tema ‘Tehnici de 
design și vizualizare de 
date/informație’ 
(https://goo.gl/eEP3Fe).  
6 specialiști (2 bărbați și 4 
femei) din cadrul MADRM și 
4 ADR-uri au participat la 
eveniment.  Pe baza 
chestionarului completat de 
participanții, atelierul a fost 
apreciat cu nota 9.0 dintr-un 
total de 10 puncte. 

7 31/12/2017 

6 buletine 
informative pe 
tema deavoltăriir 
egionale sunt 
publicate în 3 limbi  
(română, engleză 
și rusă) și 
distribuite 
trimestrial tuturor 
părților interesate 
și finanțatorilor. 

În general, în 
anul 2017 au 
fost publicate 
2 buletine 
informative în 
domeniul 
Dezvoltării 
Regionale în 
3 limbi 
(română, 
engleză și 
distribuite 
trimestrial 
tuturor 
părților 
interesate și 
finanțatorilor.  

Abatere 
nesem
nificativ

ă 

A fost publicată o ediție a 
buletinului informativ 
“Dezvoltarea Regională” 
(nr. 8).  
 
Versiunea electronica poate 
fi găsite pe DMS. 
 
 

8 31/12/2017 

Interesul mass-
media față de 
domeniul 
Dezvoltării 
Regionale este 
sporit.  

Interesul 
mass-media 
față de 
domeniul 
Dezvoltării 
Regionale 
este sporit. 

Abatere 
nesem
nificativ

ă 

Acest punct de reper a fost 
planificat pentru trimestrul 3 
al 2017, însă a fost amânat 
pentru trimestrul 4, 2017. 
Pe 10 octombrie 2017, a 
avut loc o vizită de studiu 
pentru jurnaliștii naționali și 
locali la trei proiecte de 
dezvotlare regională în 
Regiunea de dezvoltare 
Centru 
(https://goo.gl/qhhVTK). 
 
7 jurnaliști (femei) au 
participat în cadrul vizitei. 8 
articole de jurnalism au fost 
publciate și/sau difuzate în 
mass-media națională și 
locală.    

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=46&id=1490&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-8-Iulie-Decembrie-2017
http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=46&id=1490&t=/Publicatii-i-resurse/Dezvoltare-regionala/Buletin-Informativ-Dezvoltare-Regionala-Nr-8-Iulie-Decembrie-2017
https://goo.gl/qhhVTK
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222388117
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222388117
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222388117
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222388117
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222388117
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Coordonări sau acțiuni necesare 

- Extinderea mandatului MADRM (fostul MDRC) spre domeniile de agricultură și mediu, 
precum și deficitul de personal din cadrul MADRM  are implicații asupra suportului 
proiectului MSPL acordat în comunicare în domeniul dezvoltării regionale.  MADRM 
urmează să clarifice, dacă buletinul informativ actual pe dezvoltare regională va include și 
subiecte ce țin de mediu și agricultură, precum și să clarifice rolurile și responsabilitățile din 
cadrul MADRM privind coordonarea elaborării acestuia.   
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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
https://dms.giz.de/dmsdav/nodes/222844427/SDR-Centru-2016-2020a7e32%20(2).pdf
https://dms.giz.de/dmsdav/nodes/222844427/SDR-Centru-2016-2020a7e32%20(2).pdf
https://dms.giz.de/dmsdav/nodes/222844427/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 sistem național de MBR, 1 
sistem MBR pe fiecare CRD 

Data țintă 
31/12/2018

  

Valoarea atinsă 

Sistemul național de 
monitorizare bazată pe 
rezultate pentru SNDR 
2016-2020 este stabilit 

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/12/2017 Data monitorizării viitoare 30/03/2018 

 

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 

Pachetul de 
suport pentru 
ADR-uri și 
CRD-uri este 
determinat și 

Conform 
planului 

La inițiativa MSPL, aspectul 
privind rezultatele evaluării 
CRD-urilor și recomandările 
pentru fortificarea 
capacităților acestora, a 
fost inclus în agenda 

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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agreat cu 
partenerii 

agreat cu 
partenerii 

ședințelor CRD și prezentat 
în RD Nord la 18 ianuarie și 
RD Sud la 26 ianuarie 
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 
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platforme de guvernanță 
sectorială în cadrul CRD. 
MSPL va acorda expertiză 
tehnică specializată, suport 
logistic și financiar pentru a 
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 
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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 
sunt create de 
CRD-uri 

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

Abateri 
nesemnific

ative 

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

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 

 
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 
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revizuit și 
aplicat. 

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 
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.  

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. 

16 30/12/2017 

CRS-urile în 
două domenii 
(AAC și EE sau 
MDS) din 3 
Regiuni de 
Dezvoltare sunt 
convocate de 
CRD-uri o data 
pe trimestru  

CRS-urile în 
două domenii 
(AAC și EE 
sau MDS) din 
3 Regiuni de 
Dezvoltare 
sunt 
convocate de 
CRD-uri o 
data pe 
trimestru 

Conform 
planului 

Așa cum s-a prevăzut, în 
trimestrul 4 au fost 
organizate primele ședințe 
ale CRS în AAC și MDS în 
trei RD (Nora, Centru și 
Sud) cu participarea 
reprezentanților delegați de 
la MADRM în calitate de 
copreședinți ale CRS-urilor. 
Agendele, procesele 
verbale și materialel 
relevante ale ședințelor 
sunt disponibile în DMS 
după cum urmează:  
RD Nord 



  
Raport de progres nr. 6 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 

 

 36  

- 03.11.2017 (MDS) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141795778 
- 24.11.2017 (AAC) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141796803  
 
RD Centru 
- 29.11.2017 (AAC) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141796417 
- 30.11.2017 (MDS) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141795776 
 
RD Sud 
- 03.10.2017 (WSS) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141797013 
- 10.10.2017 (MDS) 
Detaliile pot fi găsite la: 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/141797012 
 

17 30/12/2017 

CRD-urile și 
CRS-urile 
beneficiază de 
programme de 
instruire, schimb 
de experiențe, 
dezvotlare de 
rețeli 
informaționale 
(pe baza 
măsurilor de 
dezvoltare a 
capacităților 
identificate și 
agreate) luându-
se în 
considerare 
aspectele 
sociale și de 
gender.  

CRD-urile și 
CRS-urile 
beneficiază 
de 
programme 
de instruire, 
schimb de 
experiențe, 
dezvotlare de 
rețeli 
informațional
e (pe baza 
măsurilor de 
dezvoltare a 
capacităților 
identificate și 
agreate) 
luându-se în 
considerare 
aspectele 
sociale și de 
gender. 

Conform 
planului 

In 2017, ca urmare a 
constatărilor Studiului pe 
marginea evaluării CRD-
urilor și recomandărilor cu 
privire la fortificarea 
capacităților acestora și 
după un șir de ședințe 
organizate în fiecare 
regiune,  au avut loc 
ateliere de lucru în fiecare 
RD pentru memebrii CRD 
cu scopul agreării 
modalităților de support 
pentru CRD. Atelierele de 
lucru au avut loc: în RD 
Nord– pe 17-18 mai 2017; 
în RD Centru – pe 28 iunie 
2017 și în RD Sud – pe 29 
iunie 2017. 
În cadrul sesiunilor de 
instruire s-a convenit ca 
suportul de bază să fie 
direcționat prin Comisiile 
Regional Sectoriale (CRS) 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141796803
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141796803
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care sunt prevăzute în 
calitate de platforme de 
guvernanță sectoriașă în 
cadrul CRD-urilor.  
Îna cest scop MSPL a 
angajat doi experți pe 
termne scurt (câte unul 
pentru fiecare sector – 
MDS și AAC) pentru a 
îndruma activitatea CRS-
urilor și a oferi expertiză 
tehnică specializată. În 
plus, personalul ADR Nord, 
Centru și Sud a fost 
completat cu o unitate de 
personal, care va fi achitată 
de MSPL până la sfârșitul 
anului 2018 pentru a 
asigura serviciile de 
secretariat pentru CRD-uri 
și CRS-uri.  

 

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 

 Lipsa motivației și prin urmare, nivelul scăzut de implicare a membrilor Consiliilor Regionale 
pentru Dezvoltare în procesele de dezvoltare regională afectează suportul acordat în 
fortificarea capacităților CRD.  

 Studiile de fezabilitate urmează să fie transmise beneficiarilor în cadrul următoarelor ședințe 
CRD din  2018.  

 

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

la etapa pre finală 

Date cheie 

Denumirea 
Etapa pre-finală a 5 proiecte (3 în AAC și 
2 în MDS) care au survenit din 

Responsabil 
DI 2, 
Petru 
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implementarea Programelor Regional 
Sectoriale este finalizată 

Veverita 

 

Evaluarea stării curente 

Valoarea de 
referință 

0 
Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 5 Data țintă 30/05/2017 

Valoarea 
atinsă 

3 Studii de fezabilitatea in sectorul AAC 
au fost finalizate 
2 Studii de Fezabilitate în sectorul MDS 
(ZMD 5 și 8) au fost finalizate și 2 
Rapoarte de Evaluare a Impactului 
asupra Mediului au fost finalizate și 
transmise către MADRM 

Frecvența 
Conform 

punctelor de 
reper 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/12/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

N/a 

 

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 
nesemnif

i 
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 
înregistra și au fost 
stabiliți următorii pași. 
Studiile de fezabilitate 
urmează să fie finalizate 
în iunie 2017. 
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7 31/03/2017 

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

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

Abatere 
nesemnif

i 
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 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise la 
Ministerul 
Mediului  

Cererea de 
coordonare a 
Programului 
EIM pentru ZMD 
5 și 8 a fost 
depusă la 
Ministerul 
Mediului  
 

Conform 
planului 

La 27 iulie, Ministerul 
Mediului a acceptat 
cererea de evaluare 
preliminară a impactului 
asupra 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 
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prezentate pentru 
consultare publică. 

11 30/12/2017 

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

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

Abatere 
nesemnif

icativă 

Versiunea engleză a 
Studiilor de Fezabilitate 
a fost disponibilă în 
trimestrul 3 2017. 
Traducerea Studiilor de 
Fezbilitate din engleză în 
română a fost finalizată 
în trimestrul 4 2017.  
Ambele Studii de 
Fezabilitate sunt 
disponibile (versiunile 
EN și RO) pe DMS:  
- pentru ZMD 5: 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/13393
6332 
- pentru ZMD 8: 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/13333
2165 

12 30/12/2017 

2 Rapoarte de 
Evauare a 
Impactului 
asupra Mediului  
(SMD 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise la 
MADRM  

2 Rapoarte de 
Evauare a 
Impactului 
asupra Mediului  
(SMD 5 și 8) 
sunt finalizate și 
transmise la 
MADRM 

Conform 
planului 

Pe 18.10.2017 și, 
respective pe 
20.10.2017, MADRM a 
emis o notificare cu 
privire la EIM pentru 
activitățile planificate în 
XMD 5 (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22244
8408) și ZMD 8 (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22244
9430). 
Rapoartele EIM 
/Documentația pentru 
ZMD 5 (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22258
1980) și ZMD 8 (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22257
0068) au fost finalziate și 
depuse de solicitanți la 
MADRM în noiembrie 
2017. 
Consultările publice au 
fost organizate: 
În ZMD 5: 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222448408
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222448408
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222448408
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222449430
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222449430
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222449430
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222581980
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222581980
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222581980
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222570068
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222570068
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222570068
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- 22.11.2017 

(Florițoaia Veche, 

Calarasi) 

- 23.11.2017 

(Nisporeni). 

 
În ZMD 8: 

- 01.12.2017 

(Edinet, Briceni) 

- 02.12.2017 

(Ocnita, 

Donduseni). 

 
Procesele verbale ale 
consultărilor publice vor 
fi transmise MADRM în 
ianuarie 2018.  

 
 

 

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 urmează să adreseze problema legată de implementarea studiilor de fezabilitate 
elaborate în sectorul Managementului Deșeurilor Solide către Guvernul Republicii Moldova 
și partenerilor de dezvoltare.   

 

 

 

 

 



  
Raport de progres nr. 6 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 

 

 42  

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 Dezvoltare 
Regională pentru 
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Găgăuzia pentru 2017-
2020. 

 

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 

Documentația  de licitație pentru 17 
măsuri investiționale (9 în sectorul 

AAC și 8 în sectorul EE) a fost 
pregătită și au fost stabilite 17 

grupuri de lucru pe achiziții publice.  

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/12/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

30/03/2018 

 

N/o Punct de reper 
Valoarea 

atinsă 
Statut Note explicative 

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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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. 

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 

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

Abatere 
semnific

ativă 

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

Eficiența 
Energetică din 
Moldova 

17 30/03/2017 

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

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

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 
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. 

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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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 
acceptate. 
Memorandumuril
e de Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate. 

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 
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. 



  
Raport de progres nr. 6 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 

 

 47  

Licitația pentru regiunea de 
dezvoltare a Găgăuziei va 
fi relansată, deoarece 
niciunul dintre candidați nu 
a îndeplinit criteriile 
stabilite. 

25 30/12/2017 

Cadrul Logic și 
PIP sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate.  
Memorandumuril
e de Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate   

Cadrul Logic și 
PIP sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate.  
Memorandumu
rile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte nu au 
fost semnate.   

Abatere 
nesemni
ficativă 

Conținutul 
Memorandumurilor de 
Înțelegere, inclusiv Cadrele 
Logice, PIP-urile și 
matricele de riscuri au fost 
elaborate, discutate cu 
partenerii și acceptate de 
aceștia în cadrul ședințelor 
de lucru care au fost 
organizate: în RD Sud – pe 
08.11.2017, în RD Centru 
– pe 09.11.2017 și în RD 
Nord – pe 10.11.2017. 
 
Memorandumurile de 
Înțelegere sunt gata pentru 
semnare: 
 
RD Sud - 5 proiecte: 
 
Leova AAC (2 în 1) 
Cahul AAC  
EE Basarabeasca 
EE Leova 
 
RD Centru - 7 proiecte: 
 
EE Soldanesti 
 
EE Dubăsari 
EE Ungheni 
EE Straseni 
AAC Calarasi 
AAC UNGHENI 
AAC Dubăsari, Ustia 
 
RD Nord 6 proiecte: 
 
AAC Riscani 
AAC Drochia 
AAC Edinet 
AAC Falesti 
EE Bălti 
EE Singerei 

26 30/12/2017 
OSC-urile sunt 
selectate și 
contractate  

3 OSC-uri au 
fost selectate 
și contractate  

Conform 
planului 

Ca urmare a licitației 
anunțată în trimestrul 3 
2017, au fost selectate 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221461681
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221462987
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221460312
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221465877
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222508818
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222521386
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221461622
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221462595
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139841484
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139839516
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/139840500
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221462008
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221462011
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221461117
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221463323
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221460108
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221462621
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următoarele OSC-uri 
pentru a acorda suport la 
implementarea proiectelor 
de servicii publice în 
Regiunile de Dezvoltare: 
Pentru RD Nord: 
- Business 
Consulting Institute 
Pentru RD Centru: 
- Institutul pentru 
Dezvoltare Urbană  
Pentru RD Sud: 
- Institutul pentru 
Dezvoltare și Inițiative 
Sociale  “Viitorul”. 

27 30/12/2017 
Rețeaua de 
OSC-uri este 
operațională  

Rețeaua de 
OSC-uri este 
operațională 

Conform 
planului 

În octombrie 2017, cu 
suportul experților 
internaționali și naționali pe 
termen scurt au fost 
elaborate kit-urile de 
instrumente prealabile 
pentru implicarea societății 
civile în procesele de 
planificare locală,   
cooperare intercomunitară, 
monitorizarea achizițiilor, 
lucrărilor de construcție, 
prestării constant de 
servicii și sensibilizare.   

 
Pe 21-22 noiembrie 2017, 
a fost organizat un atelier 
de lucru cu OSC-urile 
contractate în vederea 
informării acestora și 
agreării a modalităților de 
suport în implementarea 
proiectelor de servicii 
publice.  
 
În decembrie 2017, au fost 
revizuite și agreate 
planurile de lucru detaliate 
ale OSC-urilor contractate. 
 
Toată informația și 
materialele vizavi de cele 
menționate mai sus pot fi 
găsite la 
https://dms.giz.de/dms/llisa
pi.dll/app/nodes/14179622
9  
 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141796229
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141796229
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141796229
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OSC-urile contractate și 
planurile de lucru detaliate 
au fost prezentate în 
cadrul ședințelor de lucru 
cu participarea 
personalului ADR în: 
     RD Centru – pe 
19.12.2017 
     RD Nord – pe 
20.12.2017 
     RD Sud – pe 
21.12.2017. 

28 30/12/2017 

Societatea civilă 
este implicată în 
monitorizarea 
achizițiilor și 
implementarea a 
18 proiecte în 
sectoarele AAC 
și EE cu suportul 
OSC-urilor 
selectate pe baza 
graficului de 
achiziții 

Societatea 
civilă este 
implicată în 
monitorizarea 
achizițiilor și 
implementarea 
a 18 proiecte 
în sectoarele 
AAC și EE cu 
suportul OSC-
urilor selectate 
pe baza 
graficului de 
achiziții 

Conform 
planului 

Pe 12-13 octombrie 2017 a 
avut loc un atelier de lucru 
pe tema  ‘Prevenirea 
pierderilor în sectoarele din 
Moldova cauzate de 
corupție: ce se poate face 
prin responsabilizare 
socială?’ pentru 
funcționarii publici și 
reprezentanții societății 
civile. Organizatorii 
evenimentului au fost 
experții internațional de la 
Centrul de Resurse 
Anticorupție U4 din 
Norvegia în parteneriat cu 
GIZ și Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și 
Cooperare.  
În decembrie, pe baza 
prevederilor Manualului de 
achiziții și în vederea 
asigurării prezenței 
reprezentanților societății 
civile în cadrul grupurilor 
de lucru pe achiziții 
publice, ADR-urile au 
primit următoarele 
recomandări: 
- Pentru proiectele AAC– 

să fie invitat în calitate 

de membru al grupului 

de lucru cu drept de vot 

consultative un membru 

al CRD din raionul 

respectiv, care 

reprezintă societatea 

civilă. La etapa când 

vor fi create Comitetele 

Locale de Cetățeni, 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220697700.
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220697700.
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220697700.
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220697700.
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220697700.
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reprezentantul acestora 

va fi și el inclus.   

Pentru proiecte EE - să fie 
invitat în calitate de 
membru al grupului de 
lucru cu drept de vot 
consultativ Președintele 
sau reprezentantul 
Asociației de Părinți a 
școlii respective.  

 

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;  
• Notă informativă anuală din partea ADR-urilor cu 
privire la statutul implementării proiectelor. 

Link-ul 
către 
documente/
surse 

 

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 

- Din cauza indisponibilității tuturor părților implicate, s-a decis împreună cu MADRM și 
partenerii de dezvoltarea ca MdÎ să fie semnate în primul trimestru din 2018.  

- Experiența limitată cu privire la o implicare mai largă a cetățenilor în domeniile de 
responsabilizare socială, sensibilizare, planificare și monitorizare a achizițiilor arată, că în 
acest sens sunt necesare instruiri pentru mărirea capacităților Organizațiilor Societății 
Civile.  

- 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 și a obține aprobările din partea 
Departamentului de Construcție GIZ.  

- Standardele Republicii Moldova ce țin de aprovizionarea cu apă a localităților necesită 
mai multe resurse și suport operațional în comparație cu cele europene  (este vorba în 
special de cerințele/condițiiile pentru stingerea incendiilor).  

- Modalitate neclară de mobilizare a fondurilor angajate pentru cofinanțarea proiectului în 
sectorul AAC Leova-Iargara din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională. 

- Întârzieri în transferarea fondurilor de la MADRM la ADR Sud pentru achitarea lucrărilor 
de construcție în cadrul proiectului AAC Leova-Iargara. 

- Companiile care sunt selectate să livreze echipament, servicii sau lucrări specifice nu își 
onorează obligațiunile contractuale în termenii stabiliți (penalitățile sunt mici în acest 
sens). 
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▸ Substructura UE 3.5 milioane Euro etapa de proiectare27 

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

Regională 2016-2020 sunt îmbunătățite ▸Indicator de Obiectiv Specific: 128  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 

Documentația de licitație pentru 17 
măsuri investiționale a fost elaborată 

precum și au fost create 17 grupuri de 
lucru pe achiziții publice.  

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare 
la data 

30/12/2017 
Data 
monitorizării 
viitoare 

30/03/2018 

 

                                                 
27 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  

28 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 
elaborate, 
discutate și 
acceptate.  
Memorandumu
rile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate 

Cadrul logic, 
PIP-urile și 
Memorandu
murile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
elaborate, 
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 
din partea BMZ, și 
elaborarea și aprobarea 
Acordurilor de 
Implementare dintre 
GIZ/MSPL și MADRM, 
inclusiv Acordurile de 
Finanțare și MdÎ pentru 

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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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. 

3 30/12/2017 

Cadrul logic și 
PIP-urile sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate.  
Memorandumu
rile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte sunt 
semnate. 

Cadrul logic 
și PIP-urile 
sunt 
elaborate, 
discutate și 
acceptate.  
Memorandu
murile de 
Înțelegere 
pentru 18 
proiecte nu 
au fost 
semnate.  

Abatere 
nesemnif

icativă 

Conținutul 
Memorandumurilor de 
Înțelegere, inclusiv 
Cadrele Logice, PIP-urile 
și matricele de riscuri au 
fost elaborate, discutate 
cu partenerii și acceptate 
de aceștia în cadrul 
ședințelor de lucru care au 
fost organizate: în RD Sud 
– pe 08.11.2017, în RD 
Centru – pe 09.11.2017 și 
în RD Nord – pe 
10.11.2017. 

4 30/12/2017 

Organizarea a 
7 proceduri de 
achiziții publice 
(3 în AAC și 4 
în EE)  pentru 
achiziționarea 
serviciilor de 
proiectare este 
asigurată de  
ADR Centru 
conform 
procedurilor de 
achiziții publice  
aprobate ale 
GIZ   

Organizarea 
a 7 proceduri 
de achiziții 
publice (3 în 
AAC și 4 în 
EE)  pentru 
achiziționare
a serviciilor e 
proiectare 
este 
asigurată de  
ADR Centru 
conform 
procedurilor 
aprobate de 
achiziții 
publice ale 
GIZ   

 

Documentația de licitație a 
fost pregătită și au fost 
create 7 grupuri de lucru 
pe achiziții. 
https://dms.giz.de/dms/llis
api.dll/app/nodes/2224150
88   
 
Pe 20 decembrie 2017, 
grupul de lucru pe achiziții 
publice a revizuit și 
aprobat documentația de 
licitație pentru 3 proiecte 
AAC  (Ungheni, Călărași 
și Ustia) și 4 proiecte în 
EE (Șoldănești, Holercani, 
Strășeni, Ungheni). 

5  

Organizarea a 
5 proceduri de 
achiziții publice 
(3 în AAC și 2 
în EE)  pentru 
achiziționarea 

Organizarea 
a 5 proceduri 
de achiziții 
publice (3 în 
AAC și 2 în 
EE)  pentru 

Abatere 
nesemnif

icativă 

Toată documentația de 
licitație a fost pregătită și 
au fost create 5 grupuri de 
lucru pe achiziții pentru 3 
proiecte AAC (Lebedenco-
Vulcănești, orașul Leova, 
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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 

  

 

Coordonări și acțiuni necesare 

 

 Calculele adiționale cu privire la proiectul AAC din Râșcani vor fi făcute în trimestrul 1 
al 2018 pentru a identifica cea mai bună soluție tehnică și economică pentru captarea 
apei.  

 
 
 

▸ Substructura UE 3.5 milioane Euro etapa de proiectare 29 

 
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 

                                                 
29 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. 

serviciilor de 
proiectare este 
asigurată de  
ADR Sud 
conform 
procedurilor de 
achiziții publice  
aprobate ale 
GIZ   

achiziționare
a serviciilor 
de proiectare 
este 
asigurată de  
ADR Sud 
conform 
procedurilor 
de achiziții 
publice  
aprobate ale 
GIZ   

Filipeni-Romanovca-
Iargara) și 2 proiecte EE 
(Basarabeasca și Leova) 
https://dms.giz.de/dms/llis
api.dll/app/nodes/2225210
43  
 
Documentația de licitație 
nu a fost încă aprobată de 
grupul de lucru pe achiziții 
publice. Cauza principală 
a abaterii se datorează 
faptului, că Acordul de 
Finanțare a fost semnat 
numai pe 20 decembrie 
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
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222521043
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222521043
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222521043
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Valoarea de 
referință 

0 Începutul implementării 14/06/2017 

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 
&Găvănoasa 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 30 

 
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: 2.131  Nr. de APL-uri care aprobă 

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

Date cheie 

                                                 
30 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. 

31 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, 
Gălășeni,  Costesti, Hiliuți: 
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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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 
fezabilitate 

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

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. 13,43 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 

 

Evaluarea stării curente 

în domeniul 
EE a 
clădirilor 
publice 
 

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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Valoarea de 
referință 

5,037,550 milioane Euro 
Începutul 
implementării 

01/01/2016 

Valoare Țintă 13,43 milioane Euro Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 

8,85 milioane Euro 
 
3 proiecte implementate: 
- AAC Costesti, EE Calarasi, MDS 
Soldanesti; 
 4 proiecte parțial implementate: 
- AAC Cahul (inclusiv Rosu si Cahul -
Lebedenco), MDS Floresti AAC Leova, 
EE Orhei; 
 

Frecvența Trimestrial 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/12/2017 
Data monitorizării 
viitoare 

30/03/2018 

 

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 

Proiectul 
tehnic detaliat 
pentru 
proiectul AAC 
Leova este 
finalizat și 

Conform 
planului 

ADR Sud a transferat 
documentul către 
adminsitrația r. Leova. 
Elaborarea documentelor 
de achiziții publice pentru 
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transferat către 
APL-uri. 

transferat către 
APL-uri. 

lucrările de construcție a 
fost inițiată.  

20 30/06/2017 

Lucrările de 
construcție 
finanțate din 
sursele BMZ în 
Cahul, 
proiectul din s. 
Roșu (sistemul 
central de 
canalizare) 
sunt finalizate 
și transferate 
APL-urilor. 

Lucrările de 
construcție 
finanțate din 
sursele BMZ în 
Cahul, 
proiectul din s. 
Roșu (sistemul 
central de 
canalizare) 
sunt finalizate 
și transferate 
APL-urilor. 

Conform 
planului 

Lucrările de construcție 
au fost finalizate și 
inaugurarea oficială a 
avut loc pe 15 iunie 
2017. 
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 

Operatorul 
regional Leova 
nu este extins 
cu încă 5 APL-

Abatere 
semnificativ

ă 

Acordul cu privire la 
cooperarea 
intercomunitară cu 7 
APL-uri din r. Leova este 
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în calitate de 
acționari. 

uri în calitate 
de acționari. 

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 
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 
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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 
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) 

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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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. 

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 



  
Raport de progres nr. 6 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 

 

 63  

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 
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? 
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- 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). 

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 

34 30/12/2017 

Programul EE 
pentru Orhei 
este finalizat și 
aprobat de 
Consiliul 
raional  

Programul EE 
pentru Orhei a 
fost finalizat și 
aprobat de 
Consiliul 
raional 

Conform 
planului 

Programul EE pentru 
Orhei a fost aprobat de 
Consiliul raional prin 
Decizia nr.4/15 din 
16.11.2017  
(vezi link-ul 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/13983
8322). 
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35 30/12/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
în cadrul 
proiectului 
AAC din Leova 
au fost 
organizate de 
ADR Sud în 
coordonare cu 
APL-urile  

Procedurile de 
achiziții publice 
în cadrul 
proiectului 
AAC din Leova 
au fost 
organizate de 
ADR Sud în 
coordonare cu 
APL-urile 

Conform 
planului 

Procedurile de achiziții 
publice pentru lucrările 
de construcții au fost 
finalizate cu success. 
Compania de construcție 
“Polimer Gaz Conducte” 
SRL a fost selectată și 
contractul cu aceasta a 
fost semnat pe 1 
decembrie 2017. 

36 30/12/2017 

Planul de 
afaceri al 
operatorului de 
servicii AAC 
din Cahul este 
elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Directori  

Planul de 
afaceri al 
operatorului de 
servicii AAC 
din Cahul a 
fost elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Directori   

Conform 
planului 

La data de 26.12.2017 
Planul de afaceri al 
operatorului de servicii 
AAC din Cahul elaborat 
cu suportul proiectului 
MSPL 
https://goo.gl/Vrz7wx a 
fost aprobat de 
Consiliului de Directori al  
 operatorului AAC din 
Cahul  
https://goo.gl/aooYm2    

37 30/12/2017 

Planul de 
dezvoltare a 
capacităților 
pentru 
operatorul de 
servicii AAC 
din Cahul este 
elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Directori  

Planul de 
dezvoltare a 
capacităților 
pentru 
operatorul de 
servicii AAC 
din Cahul a 
fost elaborat și 
aprobat de 
Consiliul de 
Directori  

Conform 
planului 

5 octombrie 2017 -  a 
avut loc prima ședință a 
Consiliului de Directori al  
operatorului AAC din 
Cahul în cadrul căreia s-
au aprobat termenii de 
referință și condițiile de 
organizare a concursului 
pentru selectarea noului 
director.  
11 noiembrie 2017 - 
Consiliul de Directori a 
nominalizat noul director. 
 
Pe 29 noiembrie 2017, a 
fost organizată o sesiune 
de informare pentru 
membrii Consiliului de 
Directori pe marginea 
suportului oferit de MSPL 
și finanțator (KfW, UE, 
Agenția Elvețiană pentru 
Dezvoltare și Cooperare 
(SDC)), investițiilor 
prevăzute și măsurilor 
prioritare cu scopul 
sporirii dezvoltării de 
capacități și asigurări 

https://goo.gl/Vrz7wx
https://goo.gl/aooYm2
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sustenabilității 
operatorului. 
 
Pe data de 26.12.2017  
Planul de dezvoltare a 
capacităților  elaborat cu 
suportul proiectului 
MSPL pentru operatorul 
de servicii AAC din 
Cahul a fost aprobat de 
Consiliul de  Directori al  
operatorului AAC 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22216
5287 

38 30/12/2017 

RD 
Sud:Acordurile 
de cooperare 
intercomunitar
ă înc adrul 
proiectelor 
AAC din Cahul 
și Leova sunt 
semnate   

RD 
Sud:Acordurile 
de cooperare 
intercomunitar
ă înc adrul 
proiectelor 
AAC din Cahul 
și Leova sunt 
semnate   

Abatere 
nesemnifica

tivă 

Acordurile 
intercomunitare 
preliminare au fost 
aprobate de consiliile 
locale ale 7 APL-uri în 
raionul Leova 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22198
4390.  

39 30/12/2017 

RD Sud: 
Instituționalizar
ea cooperării 
dintre 3 APL-
uri din raionul 
Cahul în 
domeniul AAC 
a fost 
legalizată   

RD Sud: 
Instituționalizar
ea cooperării 
dintre 3 APL-
uri din raionul 
Cahul în 
domeniul AAC 
a fost 
legalizată   

Conform 
planului 

Consiliul local al APL 
Leova a aprobat decizia 
de a extinde serviciile 
AAC la 7 APL-uri din 
raionul Leova (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22197
9460). 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222165287
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222165287
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/222165287
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40 30/12/2017 

RD Sud: 
Contractul de 
delegare a 
serviciilor 
publice dintre 4 
APL-uri din 
raionul Cahul 
și operatorul 
de servicii Apa 
Canal Cahul 
este semnat   

RD Sud: 
Contractul de 
delegare a 
serviciilor 
publice dintre 
1 APL din 
raionul Cahul 
și operatorul 
de servicii Apa 
Canal Cahul a 
fost semnat   

Abatere 
nesemnifica

tivă 

În noiembrie 2017 a fost 
semnat contractul de 
delegare dintre APL 
Alexandru Ioan Cuza și 
S.A. “Apa Canal Cahul. 
 
În decembrie 2017, 
Consiliile locale din 
localitățile Roșu, Crihana 
Veche și Manta au 
aprobat deciziile cu S.A. 
“Apa Canal Cahul.   
 
Deciziile consiliilor locale 
poate fi găsite la 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22276
1117. 

41 30/12/2017 

Lucrările de 
construcție în 
cadrul 
proiectului EE 
de la Orhei 
sunt finalizate 
și bunurile 
transferate 
către APL  

Din cele două 
măsuri de 
construcție, 
numai una a 
fost finalizată – 
izolarea 
etajului tehnic. 
A doua 
măsură – 
izolarea 
subsolului nu a 
fost finalizată.  

Abatere 
semnificativ

ă 

Lucrările de izolare 
(etajul tehnic, subsol) la 
blocul perinatal central 
nu au fost finalizate 
coonfrom graficului 
prevăzut în contract. 
Termenul limită a fost 
26.05.2017. Din cele 
două măsuri de 
construcție majore, 
numai una a fost 
finalizată - izolarea 
etajului tehnic. A doua 
măsură – izolarea 
subsolului nu a fost 
finalizată din cauza lipsei 
capacității financiare a 
companiei de 
construcție. Grupul de 
lucru pe achiziții din 
cadrul ADR Centru a 
hotărât să rezilieze 
contractul și să 
penalizeze compania. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/api/v1/nodes/222
777965/content?action=o
pen&token=84720690%2
F222777965%2F158987
%2F46380%2F1a7f3a77
efb7c34dcc7a1350a7128
6656213263b  
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/api/v1/nodes/222
781701/content?action=o
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pen&token=84720690%2
F222781701%2F158987
%2F46417%2F5a006bb
0b56ada0d94e0bbe6765
d02cfbe46597d  
 

42 30/12/2017 

Lucrările de 
construcție 
pentru 
proiectul EE la 
Călărași sunt 
finalizate și 
bunurile sunt 
transmise la 
APL-uri   

Lucrările de 
construcție 
pentru 
proiectul EE la 
Călărași sunt 
finalizate, însă 
bunurile încă 
nu au fost 
transmise la 
APL-uri   

Abatere 
nesemnifica

tivă 

Lucrările de construcție 
la centrala termică a 
spitalului din Călărași au 
fost finalizate. Pe 26 
decembrie 2017 
echipamentul nou al 
centralei termice a fost 
testat cu scucces. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll?func=ll&objaction
=overview&objid=222635
906. Transferul investiției 
la APL este prevăzut 
pentru ianuarie 2018.  

43 30/12/2017 

Lucrările de 
construcție 
pentru 
proiectul AAC 
la Leova sunt 
contractate  

Lucrările de 
construcție 
pentru 
proiectul AAC 
la Leova sunt 
contractate 

Conform 
planului 

Lucrările de construcție 
pentru proiectul AAC 
Leova-Largara au fost 
contractate pe 1 
decembrie 2017. 
Compania Polimer Gas 
Conducte SRL a fost 
contractată să execute 
lucrările de construcție.  
Link-ul către contractul 
semnat 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22174
5938  
Lucrările de construcție 
urmează să fie finalizate 
până în octombrie 2018.  

44 30/12/2017 

Procedurile de 
achiziții publice 
în cadrul 
proiectului în 
satul Roșu 
pentru  
conectările 
individuale la 
sistemul de 
canalizare  au 
fost organizate 
de ADR Sud în 
coordonare cu 
APL   

Procedurile de 
achiziții publice 
în cadrul 
proiectului în 
satul Roșu 
pentru  
conectările 
individuale la 
sistemul de 
canalizare  au 
fost organizate 
de ADR Sud în 
coordonare cu 
APL   

Conform 
planului 

Procedurile de achiziții 
publice pentru  
conectările individuale la 
sistemul de canalizare  
au fost finalizate. 
Compania de construcție 
Izodromgas SRL a fost 
selectată.  Contractul va 
fi semnat în ianuarie   
2018. 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/api/v1/nodes/222
390843/content?action=o
pen&token=84720690%2
F222390843%2F158987
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%2F46907%2F19e5742
d0ecdbd3d044b09d4397
6ada7224647e6. 

45 30/12/2017 

ADR Centru a 
transferat 
dreptul de 
proprietate a 
măsurilor de 
construcție la 
Orhei către 
APL-urile 
beneficiare.  

ADR Centru a 
transferat 
dreptul de 
proprietate a 1 
măsuri de 
construcție la 
Orhei către 
APL-urile 
beneficiare.  

Abatere 
nesemnifica

tivă 

Au fost transferate doar 
măsurile ce țin de rețelile 
termice exterioare. Link-
ul  
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/13983
8324  
Măsurile ce țin de 
izolarea termică au fost 
anulate și banii vor fi 
redirecționați către alte 
măsuri.   

46 30/12/2017 

Operatorul 
AAC din Leova 
a fost extins cu 
5 APL-uri 
adițional în 
calitate de 
acționari  

Operatorul 
AAC din Leova 
nu a fost extins 
cu 5 APL-uri 
adițional în 
calitate de 
acționari 

Abatere 
semnificativ

ă 

După cum e menționat în 
p. 3.3.3.1, 7 APL-uri au 
aprobat înt r. 4 deciziile 
consiliilor locale cu 
privire la exprimarea 
intenției de a coopera pe 
baza unui Acord CIC 
privind dezvoltarea 
serviciilor AAC 
sustenabile în raionul 
Leova  (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22198
4390). 
 
Inițierea procesului de 
extindere a numărului de 
acționari ai operatorului 
AAC din Leova  este 
planificat pentru 2018 
(vezi PIP conform noului 
MdÎ la 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/14230
5462) și punctul de reper 
urmează să fie realizat în  
2019. 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221984390
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221984390
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/221984390
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142305462
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142305462
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/142305462
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47 30/12/2017 

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

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

Abatere 
nesemnifica

tivă 

AAC Cahul 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22046
9275  
 
EE Orhei 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/14191
4014  
 
EE Calarasi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/link/221718650 
 
MDS Floresti – va fi 
convocat în tr.1, 2018. 
 
AAC Rîșcani – planificat 
să fie organizat în tr. 1, 
2018 pentru evaluare 
finală.   
 
AAC Leova – va fi 
organizat în ianuarie 
2018. 
 

48 30/12/2017 

Comitetele 
Locale de 
Cetățeni pentru 
3 proiecte AAC 
sunt convocate 
trimestrial  

Comitetele 
Locale de 
Cetățeni 
pentru 3 
proiecte AAC 
au fost 
convocate 
trimestrial 

Abatere 
nesemnifica

tivă  

Pe 07.12.2017 a fost 
organizată ședința CLC 
în satul Roșu. Discuțiile 
au fost purtate pe 
marginea conectărilor 
individuale  la sistemul 
de canalizare (vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22241
6400).  
 
Pe 13.12.2017 a fost 
organizată ședința CLC 
în satul Lebedenco. La 
ședință s-a discutat 
statutul elaborării 
documentației tehnice 
pentru măsura 
investițională  “Cahul – 
Lebedenco” 
(vezi 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22253
8718). 
 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220469275
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220469275
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220469275
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141914014
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141914014
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/141914014
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/link/221718650
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/link/221718650
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CLC pentru PSP AAC de 
la Leova va fi organizat 
în tr. 1, 2018.  
 
 

 

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 

- Planul de afaceri pentru operatorul AAC din Cahul va fi aprobat de Consiliul de Directori în tr. 1, 
2018.  
- Planul de dezvoltare a capacităților pentru operatorul AAC din Cahul va fi aprobat de Consiliul 
de Directori în tr.1, 2018.  
- Acordul de cooperare în cadrul proiectului AAC Leova va fi semnat  la ședința CDL în ianuarie 
2018. 
- Semnarea contractelor de delegare în cadrul proiectului AAC Cahul este planificată pentru tr.1, 
2018.    
- ADR Centru urmează să îmbunătățească gestionarea contractului pentru a lua decizii prompte 
cu privire la aplicarea condițiilor contractuale.   
-Decizia cu privire la realocarea fondurilor pentru măsuri de construcție specific ava fi luată în 
comun cu MADRM în tr. 1, 2018. 
- Este necesară ajustarea punctului de reper al POP “Operatorul regional AAC Leova a fost 
extins adițional cu 5 acționari”. 
- După semnarea MdÎ în tr.1, 2018 componența CDL urmează să fie actualizată.  
- După semnarea MdÎ, urmează reactivarea CLC-urilor cu suportul OSC-urilor.  
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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 instruire în patru sectoare Data țintă 31/12/2018 

Valoarea atinsă 

9 module de instruire pilotate (3 cu AAP 
și  6 cu UTM) 
 
48 module reimplementate (28 cu AAP 
și 20 cu UTM) 
 
În total pe parcursul 2016-2017: 
57 cursuri de instruire,  
1.325 participanți; 
867 femei (65%); 
458 bărbați (35%); 

 

Frecvența 

În mod 
continuu, 

Agregare în 
fiecare an 

Ultima 
monitorizare la 
data 

30/12/2017 
Data 
monitorizării 
viitoare 

30/03/2018 

 

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) 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

Evaluarea de 
necesități în 
sectorul AAC a fost 
validat împreună cu 
reprezentantul 
Centrului universitar 

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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și validate 
(sectorul AAC) 

de formare continuă 
al UTM și AMAC. 
Metodologia 
respectivă pentru 
furnizarea 
instruirilor a fost 
actualizată pe baza 
rezultatelor 
evaluării de 
necesități și a 
instruirilor din 2016.  
Evaluarea de 
necesități 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 

2 module de 
instruire sunt 
pilotate și 

Conform 
planului 

În cooperare cu 
Centrul universitar 
de formare continuă 
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programul de 
instruire a instituției 
(2 module în 
sectorul AAC cu 
AMACUTM); 

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

al UTM și AMAC, a 
fost elaborat 
curriculumul pentru 
două module de 
instruire, a fost 
desfășurată o 
formare a 
formatorilor și a fost 
pilotat modulul de 
instruire: 
”Managementul 
resurselor umane” 
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 
curriculumului.   

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 
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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 
cooperare cu AAP, 
au fost 
reimplementate 4 
module 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)  
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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 
amânarea 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 
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 Națională 
din Republica 
Moldova pentru 
Deșeuri Solide 



  
Raport de progres nr. 6 a Proiectului MSPL faza 2 

 

 

 

 77  

(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 instituțional 
de dezvoltare 
pentru Institutului 
de Formare 
Continuă în 
Domeniul 
Alimentării cu Apă 
și Canalizare 
(IFCAC) al UTM 
(care operează în 
parteneriat cu 
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 

Analiza 
decalajului a 

Conform 
planului 

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

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

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

Identitatea 
corporativă și 
vizuală a 
Institutului de 
Formare 
Continuă în 
Domeniul 
Alimentării cu 
Apă și 
Canalizare 
(IFCAC) al 
UTM este 
elaborată și 
aprobată de 
conducerea 
Institutului 

Conform 
planului 

În baza planului de 
dezvoltare 
instituțională 
aprobat de Institutul 
de Formare 
Continuă în 
Domeniul 
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. 

15 30/12/2017 

5 module de 
instruire sunt 
pilotate și incluse în 
programul de 
instruire ale 
instituției (2 module 
intersectoriale cu 
AAP; 1 modul în 
sectorul AAC cu  
AMAC-UTM; 2 
module în sectorul  

3 module de 
instruire au fost 
pilotate și 
incluse în 
programul de 
instruire ale 
instituției 
reflectând 
adecvat 
aspectele 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

În total, au fost 
pilotate 3 module 
de instruire, care 
au fost incluse în 
programul de 
instruire al 
instituției. Acestea 
sunt:  
• “Proceduri 
fiscale și de 
contabilitate a 
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EE AEE-UTM), 
reflectând adecvat 
aspectele sociale și 
de gender   

sociale și de 
gender 

transportului și 
încăperilor. 
Actualizările fiscale 
din 2017” pilotate 
de Centrul de 
Formare Continuă 
(CFC) al UTM și 
AMAC pe  28-30 
noiembrie 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/221058597); 
•
 “Manageme
ntul Proprietății 
Publice” pilotat de 
AAP pe 12-14 
noiembrie. 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/221492211) 
• “Marketing 
Local și Regional 
pentru Dezvoltare 
Regională 
Competitivă” a fost 
deja pilotat de AAP 
în tr.2 datorită 
elaborării rapide a 
curriculumului (vezi 
raportul pentru tr.  
2; 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/app/no
des/220556611). 
Abaterea 
semnificativă de la 
ținta privind 5 
module de instruire 
care urmează să fie 
pilotate până în tr.4 
poate fi atribuită 
întârzierilor 
administrative în 
finalizarea 
contractului de 
acordare a 
suportului cu UTM 
în domeniul EE în 
tr.4. 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/222374603). 
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Semnarea 
contractului privind 
acordarea 
suportului este 
planificat pentru   
începutul lunii 
ianuarie 2018 ceea 
ce va permite 
pilotarea a trei 
module în tr. 1/2 a 
anului 2018 (primul 
modul 
“Managementul EE 
în Clădirile 
Publice”, al doilea 
modul “Soluții și 
tehnologii în 
proiectele EE” 
pentru specialiștii 
tehnice din 
domeniul EE, al 
treilea modul 
“Managementul 
Clădirilor Publice” 
pentru personalul 
tehnic al clădirii). 

16 30/12017 

Cel puțin 5 module 
de instruire 
elaborate anterior 
sunt 
reimplementate  

13 module de 
instruire 
elaborate 
anterior sunt 
reimplementate   

Conform 
planului 

13 module de 
instruire elaborate 
anterior au fost 
reimplementate  în 
tr. 4. Acestea sunt: 
• 5 module în 
sectorul AAC cu 
CFC al UTM cu un 
număr total de  83 
participanți (60 
femei; 23 bărbați) 
incl. modulele 
“Management 
Resurselor Umane 
pentru Operatorii 
AAC”; “Rolul 
operatorilor AAC în 
atragerea 
investițiilor, lucrări 
de proiectare, 
lucrări de 
construcție și 
transmiterea 
infrastructurii AAC”; 
“Rolul operatorilor 
AAC în atragerea 
investițiilor, lucrări 
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de proiectare, 
lucrări de 
construcție și 
transmiterea 
infrastructurii AAC” 
(de două ori); 
precum și 
“Procedurile fiscale 
și de contabilitate 
ce țin de transport 
și încăperi. 
Actualizări fiscale 
în 2018” (de două 
ori) 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/221063815); 
• 8 module cu 
AAP cu un total de 
165 participanți 
(117 femei; 48 
bărbați incl. 
modulele 
“Managementul 
Proprietății Publice” 
(de două ori); 
“Achiziții Publice și 
Conflict de 
interese” (de două 
ori); “Dezvoltare 
Regională” (de 
două ori); 
“Marketing Local și 
Regional pentru 
Dezvoltare 
Regională 
Competitivă” (de 
două ori); 
“Managementul și 
Dezvoltarea 
Proiectelor” (de 
două ori) 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/221501811). 

17 30/12/2017 

Manualul pe 
Managementul 
Calității orientat 
spre standardul ISO 
29990 este aprobat 
de Conducerea 
AAP și implementat  

Manualul pe 
Managementul 
Calității orientat 
spre standardul 
ISO 29990 a 
fost actualizat, 
însă nu a  fost 
aprobat de 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

AAP a realizat un 
progres 
semnificativ la 
elaborarea 
principalelor 
elemente ale 
manualului pe 
managementul 
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Conducerea 
AAP și 
implementat 

calității (MC) prin 
actualizarea 
regulamentului 
operațional al 
departamentului 
pentru dezvoltare 
profesională, la 
elaborarea politicii 
de MC, ajustarea 
structurilor conform 
cerințelor MC, 
precum și stabilirea 
unor descrieri de 
proces clare privind  
identificarea 
necesităților de 
învățare, 
elaborarea 
curriculumului, 
evaluarea 
instruirilor, 
formarea 
formatorilor, auditul 
intern și analiza 
riscurilor 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/220558940). 
Finalizarea formală 
și aprobarea 
manualului e 
planificată pentru 
tr.1, 2018.  

18 30/12/2017 

Precondițiile tehnice 
pentru 
implementarea 
instruirilor în cadrul 
Institutului pentru 
Formare Continuă 
în sectorul AAC 
sunt îmbunătățite   

Precondițiile 
tehnice pentru 
implementarea 
instruirilor în 
cadrul 
Institutului 
pentru Formare 
Continuă în 
sectorul AAC 
au fost stabilite 
în conformitate 
cu planul de 
dezvoltare 
instituțională   

Abatere 
nesemnifi

cativă 

În conformitate cu 
planul de 
dezvoltare 
instituțională a fost 
pregătit un ghid 
pentru elaborarea 
modulelor de 
instruire și un 
catalog al 
modulelor de 
instruire 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/170188420). 
În plus, institutul a 
primit asistență în 
procurarea 
stilourilor și genților 
cu design-ul 
corporative al 
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instituției. Pagina 
web a Institutului 
este actualmente 
complet funcțională 
și este actualizată 
constant. 
(http://www.ifcaac.c
om). Procurarea 
echipamentului 
tehnic selectat  
(laptop, bannere, 
panouri de fixare) 
va fi finalizată în  
ianuarie 2018 în 
conformitate cu 
planul de 
dezvoltare 
instituțională.  

  
1 Forum Deschis al 
Autorităților Locale 
este organizat  

1 Forum 
Deschis al 
Autorităților 
Locale nu a 
fost organizat 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

Din cauza, că 
dezvoltarea 
sistemului de 
management 
calității conform 
standardului ISO 
29990 necesită 
resurse 
organizaționale 
semnificative, s-a 
decis ca acest 
punct de reper să 
fie amânat pentru 
tr.2, 2018.  

19 30/12/2017 

Atelierul de lucru 
internațional pe 
tema "Bunele 
practici în 
elaborarea 
programelor EE" 
este organizat  

Atelierul de 
lucru 
internațional pe 
tema "Bunele 
practici în 
elaborarea 
programelor 
EE" nu a fost 
organizat 

Abatere 
nesemnifi

cativă 

Atelierul de lucru 
are scopul de a 
completeze 
suportul acordat 
APL-urilor la 
elaborarea 
programelor EE cu 
practicele 
internaționale bune.  
Pentru asigurarea 
sinergiilor strânse 
oferite APL-urilor în 
cooperare cu OSC-
urile, s-a decis să 
se facă 
armonizarea 
calendarului și 
programului 
atelierului de lucru 
pentru tr.1, 2018.  
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20 30/12/2017 

Conferințele 
regionale în 
domeniul MDS sunt 
organizate  

Conferințele 
regionale în 
domeniul MDS 
nu au fost 
organizate 

Abatere 
semnificati

vă 

Din cauza reformei 
Ministerului 
Mediului și lipsei 
unei decizii pozitive 
cu privire la 
finanțarea de mai 
departe a 
proiectelor în 
sectorul MDS, în 
special în ZMD 
nr.1, s-a decis 
amânarea 
conferințelor 
regionale în MDS 
pentru 2018.   

21 30/12/2017 

1 conferință 
națională în 
domeniul AAC este 
organizată  

1 conferință 
națională în 
domeniul AAC 
nu a fost 
organizată 

Abatere 
semnificati

vă 

Activitatea a fost 
amânată pentru 
2018 din 
considerente 
tehnice și logistice 
Tema provizorie 
prevăzută pentru 
această conferință 
se axează pe 
capacitățile 
operatorilor AAC în 
cadrul regionalizării 
serviciului AAC.  

22  

Vizita de studiu în 
România axată pe 
regionalizare este 
organizată.  

Vizita de studiu 
în România 
axată pe 
regionalizare a 
fost organizată. 

Conform 
planului 

Pe 20-25 noiembrie 
2017, a fost 
organizată o vizită 
de studiu în 
România pentru 
operatorii AAC din 
Moldova, aceasta 
fiind axată pe 
bunele practici în 
managementul 
resurselor umane 
în contextul 
regionalizării. 
Participanții la vizită 
au fost selectați în 
comun de către 
AMAC și GIZ, 
reieșind din 
evaluarea modului 
de instruire 
”Managementul 
resurselor umane 
al operatorilor 
AAC”. A fost un 
număr total de 40 
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participanți (29 
bărbați, 11 femei), 
inclusive 
reprezentanți ai 
operatorilor de 
servicii AAC (29), 
biroul executive al 
AMAC (4), 
conducerea și 
formatorii 
Institutului de 
Formare Continuă 
în sectorul AAC al 
UTM (IFCAAC) (5) 
și GIZ (2). 95% din 
participanți au 
considerat că vizita 
de studiu a 
îndeplinit 
așteptările 
acestora. Raport: 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/app/no
des/220720651; 
news: 
http://serviciilocale.
md/libview.php?l=r
o&idc=52&id=1467
&t=/Stiri-Galerii-
foto/Stirile-
proiectului/Repreze
ntantii-operatorilor-
serviciilor-de-
alimentare-cu-apa-
i-canalizare-din-
Republica-
Moldova-invata-
bune-practici-de-la-
colegii-din-
Romania) 

23 30/12/2017 

Schimburile de 
experiență/vizite 
locale în sectorul 
AAC sunt 
organizate  

Schimburile de 
experiență/vizit
e locale în 
sectorul AAC a 
fost organizat 

Conform 
planului 

Vizita de studiu în 
România (Punctul 
de reper 4.1.3.10) a 
fost concepută în 
mod explicit ca să 
contribuie la 
stimularea de 
schimburi de 
experiență dintre 
oficialii moldoveni 
din sectorul AAC, 
cât și dintre oficialii 
moldoveni și cei din 

https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220720651
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220720651
https://dms.giz.de/dms/llisapi.dll/app/nodes/220720651
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
http://serviciilocale.md/libview.php?l=ro&idc=52&id=1467&t=/Stiri-Galerii-foto/Stirile-proiectului/Reprezentantii-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-din-Republica-Moldova-invata-bune-practici-de-la-colegii-din-Romania
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România. Adițional 
pe 14 septembrie a 
fost deja organizat 
un schimb dintre 
reprezentanții 
AMAC, UTM, Apă 
Canal Chișinău și 
Centrul de Instruire 
ApaVital Iași cu 
scopul identificării  
temelor de interes 
comun și de a 
schița procesele 
viitoare de 
cooperare 
potențială. 

  

Sesiunile de 
informare cu privire 
la oportunitățile de 
parteneriat 
/consorții în 
domeniul proiectării 
pentru sectoarele 
AAC și EE sunt 
desfășurate  

Sesiunile de 
informare cu 
privire la 
oportunitățile 
de parteneriat 
/consorții în 
domeniul 
proiectării 
pentru 
sectoarele AAC 
și EE au fost 
desfășurate 

Conform 
planului 

În perioada 14-17 
februarie 2017 În 
parteneriat cu CCI, 
a fost organizată o 
vizită de studiu în 
România (Iași, 
Ploiești, București) 
pentru companiile 
active în domeniul 
serviciilor de 
proiectare pentru 
sectoarele AAC și 
EE cu scopul 
schimbului de 
experiență privind 
standardele și 
normele și 
identificării 
partenerilor 
internaționali pentru 
participare comună 
în licitațiile publice. 
În cadrul vizitei au 
participat 9 
reprezentanți ai 
sectorului privat din 
Moldova, ai 
MADRM și ai 
Agenției de Achiziții 
Publice.  
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/222522815). 
În sesiunile 
business-to-
business 
organizate au 
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participat 
companiile din 
România după cum 
urmează: la Iasi – 
circa 30 companii și 
la  Ploiești – circa 
companii.  În plus, 
pe  07.12.2017, în 
parteneriat cu CCI 
a fost organizat un 
atelier de lucru pe 
tema “Aspectele 
legale privind 
crearea consorțiilor 
ofertante naționale 
și internaționale” la 
care au participat 
44 persoane. 
(https://dms.giz.de/
dms/llisapi.dll/app/n
odes/222522815). 

  

Instruirile pentru 
companiile de 
proiectare privind 
procedurile de 
achiziții PraG, 
elaborarea 
documentației de 
licitație, 
standardelor și 
normativelor 
relevante sunt 
finalizate. 

Instruirile 
pentru 
companiile de 
proiectare 
privind 
procedurile de 
achiziții PraG, 
elaborarea 
documentației 
de licitație, 
standardelor și 
normativelor 
relevante au 
fost finalizate. 

Conform 
planului 

În parteneriat cu 
CCI au fost 
desfășurate 
următoarele 
instruiri/ateliere de 
lucru pentru 
companiile de 
proiectare din 
sectorul AAC și EE: 

 Atelierul de 
lucru pe tema 
“Achiziții publice– 
procedurile UE 
PraG pentru” 
(03.11.2017; 38 
participanți; 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/api/v1/
nodes/221590152/
content?action=op
en&token=967623
96%2F221590152
%2F158980%2F53
939%2F8ca6e0fd5
f4ec034bedb4913d
a505f23cf2221da);  

 Atelierul de 
lucru pe tema 
“Pregătirea 
ofertelor pentru 
participarea la 
procedurile de 
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achiziții publice” 
(15.11.2017; 31 
participanți; 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/api/v1/
nodes/221587512/
content?action=op
en&token=967623
96%2F221587512
%2F158980%2F53
972%2F2002caa4
45af077da9d157e4
64440fc07136b820
); 

 Atelierul de 
lucru pe tema 
“Integritatea 
sectorului privat: 
Corupția și 
concurența în 
Achizițiile Publice” 
(22.11.2017; 30 
participanți; 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/api/v1/
nodes/221587511/
content?action=op
en&token=967623
96%2F221587511
%2F158980%2F54
039%2Fa1317c1e
ec5b6f7a903b5feb
4587ecf8a40be256
);  

 Elaborarea 
unui ghid pe 
achizițiile publice 
pentru sectorul 
privat, publicat pe 
pagina web a CCI: 
https://dms.giz.de/d
ms/llisapi.dll/app/n
odes/222522711; 
http://chamber.md/
achizitii-publice-
ghidul-ofertantului  
  

 

Sursele datelor 
• Confirmarea oficială a instituțiilor de instruire 
respective precum, că cursul de instruire a fost 
inclus în programul respectiv;  

Link-ul către 
documente/su
rse 
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• Confirmarea oficială a instituțiilor competente 
cu privire la sectorul respectiv, precum că 
modulul de instruire îndeplinește cerințele. 

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 

 Forumul Deschis al Autorităților Locale urmează să fie replanificat pentru tr.2, 2018.  

 Atelierul internațional "Bunele Practici în Elaborarea Programelor EE" urmează să fie 
replanificat pentru tr. 1, 2018 

 Conferințele regionale în sectorul MDS urmează să fie replanificate pentru tr.4, 2018.  

 Conferința națională în sectorul AAC urmează să fie replanificată pentru tr.4, 2018. 

 Ca urmare a mesei rotunde pe tema "Dezvoltarea capacităților resurselor umane ale 
operatorilor de servicii publice de aprovizionare cu apă și canalizare" organizat pe 19 
octombrie, s-a convenit asupra formalizării cooperării dintre centrele de formare din 
Moldova și România cu scopul schimbului de bune practice, adaptării curriculei pentru 
instruiri, organizării instruirilor comune și continuării de schimb de bune practice dintre 
operatorii din ambele țări.   

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

 Provocările metodologice ale instituțiilor de formare de a asigura transferul de conținut al 
instruirii în realitatea activității practice a participanților  

 Lipsa interesului din partea conducerii operatorilor AAC de a investi în resursele umane.  

 

▸ 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% dintre toți participanții fie "au fost 
de acord", fie au fost "total de acord" cu 
declarația "Cursul de formare a fost util 
pentru munca mea" 
 
57 de module de instruire 
1.325 de participanți; 
867 femei (65%); 
458 bărbați (35%); 
 

Frecvența 

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

30/12/2017 
Data 
monitorizării 
viitoare 

30/12/2018 

 

N/o Punct de reper Valoarea atinsă Statut Note explicative 

3 31/12/2017 

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

Evaluarea 
agregată a 57 de 
module de instruire 
implementate în 
2017 este 
disponibilă, inclusiv 
datele dezagregate 
pe gen si statut 
social.    

Conform 
planului 

O evaluare agregată a 
31 de module de 
instruire pilotate și/sau 
implementate în 2017 
este disponibilă pe: 
https://dms.giz.de/dms/lli
sapi.dll/app/nodes/22222
5085 
 
Rezumat al faptelor: 
• Număr total de 

cursuri: 34 (5 pilotate, 
26 reimplementate) 

• Număr total de 
participanți: 655 (453 
femei, 202 bărbați) 

• În toate modulele 
de instruire procentajul 
participanților care “sunt 
de acord” sau “sunt ferm 
convinși” cu declarația 
"Cursul de instruire a 
fost util pentru activitatea 
mea profesională" este 
următorul: 98% (60% 
“sunt ferm convinși”; 
38% “sunt de acord”) 

 

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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ANEXE 
Anexă Nr. 1: Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica 

Moldova” faza a 2-a 

 


