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SUMAR EXECUTIV 

Perioada de raportare octombrie-decembrie 
2012 a fost caracterizată printr-o cooperare 
strânsă dintre proiectul GIZ MSPL şi MDRC şi 
cele trei ADR-uri, în domeniul utilizării 
eficiente a fondurilor adiţionale de investiţie, 
în valoare de 3,6 milioane euro, acordate de 
către Ministerul German pentru Cooperare 
Economică şi Dezvoltare (BMZ), pentru a 
contribui la desfăşurarea celor cinci proiecte-
pilot curente.  
 
De asemenea, au avut loc consultări intense 
cu Guvernul RM, MDRC şi ministerele de 
resort cu privire la utilizarea fondurilor 
adiţionale în valoare de 5,3 milioane euro, 
acordate de BMZ, pentru investiţii de 
infrastructură, pentru dezvoltarea regională în 
cele trei sectoare de bază: eficienţa energetică 
a clădirilor publice, managementul deşeurilor 
solide şi aprovizionarea cu apă şi canalizare.  
 
Consultările şi lucrările analitice intensive au 
dus la semnarea unui nou Contract de 
Finanţare între GIZ Germania, MDRC şi cele 
trei ADR-uri, permiţând, astfel, transferarea 
fondurilor în Moldova, în anul fiscal 2012.  
 
Este important să menţionăm faptul că 
lucrările de întocmire a diferitor studii şi 
documente tehnice se află în proces de 
desfăşurare, în primul trimestru al anului 
2013, luând în considerare faptul că, în 
prezent, încă nici unul dintre proiectele 
propuse nu este pregătit pentru procedura de 
achiziţie, conform standardelor 
departamentului pentru construcţii al GIZ 
Germania.  
 
Pe lângă aceste procese, în perioada de 
raportare au mai fost desfăşurate multe alte 
intervenţii ale proiectului GIZ MSPL, în sfera 
îmbunătăţirii serviciilor publice locale şi în 
planificarea şi programarea regională.  
 
În cadrul planificării şi programării regionale, 
proiectul GIZ MSLP a oferit sprijin ADR-urilor, 
cu privire la elaborarea a trei Planuri 
Operaţionale Regionale (POR), pentru 
perioada 2013-2015 şi revizuirea Strategiilor 

de Dezvoltare Regională (SDR), pentru anii 
2010-2016. Proiectul MSPL a contribuit la 
organizarea şedinţelor ordinare ale Consiliilor 
Regionale pentru Dezvoltare cu privire la 
discuţiile finale ale POR şi SDR.  
 
În paralel cu activităţile legate de fluxul de 
proiecte finanţat din contul noului fond de 
investiţie german, au demarat şi activităţile 
referitoare la Planurile Sectoriale Regionale.  
 
În perioada de raportare, ADR-urile au înfiinţat 
grupuri de lucru tematice în domeniul 
Managementului Deşeurilor Solide (MDS), 
Eficienţei Energetice (EE) şi a Aprovizionării cu 
Apă şi Canalizare (AAC), în cele trei regiuni de 
dezvoltare: Nord, Centru şi Sud (în regiunea 
de Centru încă mai este nevoie de a înfiinţa un 
grup de lucru pentru sectorul EE). Atelierele 
de lucru interne cu privire la planificarea şi 
programarea regională şi atelierele de 
planificare în primul sector de lucru au fost 
desfăşurate şi vor fi continuate sistematic pe 
parcursul primelor două trimestre ale anului 
2013.  
 
În cadrul activităţilor de dezvoltare a 
capacităţilor, reprezentanţii instituţiilor de 
dezvoltare regională şi ONG-urile au participat 
la un program de training dedicat 
regionalizării serviciilor publice locale din 
Germania. Pe parcursul vizitei de studiu care a 
durat o săptămână, au fost acoperite 
următoarele subiecte: planificarea strategică, 
structurile de cooperare intercomunitară, 
managementul proiectului şi monitorizarea şi 
evaluarea acestuia. Potrivit participanţilor, 
trainingul a oferit o platformă eficientă pentru 
schimbul de experienţă în domeniul 
regionalizării serviciilor publice locale.  
 
Proiectul-pilot „Aprovizionarea cu servicii de 
Apă şi Canalizare a locuitorilor din Satul 
Duruitoarea Veche, Comuna Costeşti, Raionul 
Râşcani” are scopul de a îmbunătăţi serviciile 
de aprovizionare cu apă şi canalizare în satul 
Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul 
Râşcani. Acest proiect-pilot este parte dintr-o 
idee mai amplă, în cadrul procesului de 
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actualizare a capitolului de aprovizionare cu 
apă şi canalizare a Strategiei de Dezvoltare 
Socio-Economică (SDSE) din Raionul Râşcani. 
SDSE actualizate prevede dezvoltarea unei 
reţele centralizate de apă şi canalizare în aşa-
numitul Cluster al Prutului. Această idee a stat 
la baza unui Studiu de Fezabilitate, iniţiat în 
luna noiembrie 2012, a cărui finalizare este 
planificată pentru luna iulie 2013. Totodată, 
proiectul-pilot a beneficiat de fonduri 
suplimentare, care au fost utilizate pentru 
renovarea sediului întreprinderii Apă Canal 
Costeşti.  
 
Proiectul-pilot „Aprovizionarea cu servicii de 
Apă şi Canalizare a locuitorilor din Satul Roşu, 
Raionul Cahul” are scopul de a asigura cu apă 
potabilă 3700 locuitori ai satului Roşu. În 
perioada de raportare au fost finalizate 
lucrările de infrastructură, iar inaugurarea 
oficială a sistemului de aprovizionare cu apă  a 
avut loc la 8 noiembrie 2012, cu ocazia zilei 
satului, la care a participat Secretarul de Stat 
al Ministerului Afacerilor Externe al României. 
Conectarea conductei de apă între oraşul 
Cahul şi satul Roşu este parte a unei abordări 
mai vaste privind cooperarea intercomunitară 
şi reorganizarea serviciilor de aprovizionare cu 
apă şi canalizare. Această abordare a fost 
elaborată în procesul de actualizare a 
capitolului cu privire la aprovizionarea cu apă 
şi canalizare din SDSE a raionului Cahul. 
Strategia adoptată la mijlocul anului 2012 
prevede ca actualul proces de aprovizionare 
parţială cu apă să fie regionalizat în baza unei 
surse de apă unice.  
 
În luna decembrie 2012, în baza planului de 
acţiuni al SDSE actualizată al administraţiei 
raionale Cahul, cu sprijinul proiectului MSPL şi 
a ADR Sud, a fost iniţiat procesul de pregătire 
a studiului de fezabilitate cu privire la 
aprovizionarea cu apă şi canalizare în raionul 
Cahul.  
 
Proiectul-pilot a beneficiat de fonduri 
adiţionale pe care le-a utilizat pentru 
asigurarea necesităţilor operaţionale ale 
furnizorului de servicii Apa Canal Cahul.  
 

Proiectul-pilot „Extinderea Managementului 
Integrat al Deşeurilor în Localităţile din Bazinul 
Râului Ciorna” are scopul de a reduce 
poluarea mediului, prin extinderea 
managementului integrat al colectării şi 
depozitării deşeurilor din oraşul Şoldăneşti, 
către localităţile situate în bazinul râului 
Ciorna, precum şi alte localităţi din raionalele 
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti. Proiectul-pilot a 
beneficiat de fonduri adiţionale semnificative, 
care sunt parţial utilizate pentru construcţia a 
474 platforme în toate cele trei raioane 
menţionate mai sus. În acelaşi timp, 
echipamentul necesar pentru partea logistică, 
inclusiv camioane pentru transportarea 
deşeurilor şi containere, precum şi staţii de 
compost, au fost achiziţionate de către ADR 
Centru, la fel ca şi celelalte lucrări de 
construcţie. În prezent în raionul Floreşti, din 
numărul total de 215 platforme, 150 au fost 
finalizate; iar în Şoldăneşti şi Rezina, din 
numărul total de 259 platforme, au fost 
construite 138 de platforme. Din cauza 
condiţiilor meteo de iarnă, lucrările de 
construcţie pe platforme şi reabilitarea 
echipamentelor de oficiu au fost temporar 
stopate şi vor fi reluate în primul trimestru al 
anului 2013.  
 
În cadrul procesului de planificare şi 
programare locală integrată, în 2012 a fost 
subcontractată Echipa SLE din cadrul Centrului 
pentru Instruire Avansată în domeniul 
Dezvoltării Rurale al Universităţii Humboldt 
din Berlin pentru a contribui la elaborarea 
capitolelor actualizate ale SDSE cu privire la 
MDS pentru raioanele Şoldăneşti, Rezina şi 
Floreşti.   
 
Toate activităţile cu privire la actualizarea 
capitolelor MDS din SDSE ale celor trei raioane 
au fost elaborate şi desfăşurate în colaborare 
cu Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 
(CALM) şi cu ADR Centru şi Nord. În acelaşi 
timp, partenerii locali au continuat să 
beneficieze de sprijin pentru construirea 
infrastructurii necesare MDS şi pentru 
identificarea celui mai relevant cadru 
instituţional. Sprijinul oferit va evolua sub 
forma unui Studiu de Fezabilitate, desfăşurat 
în prima jumătate a anului 2013.  
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MSPL a sprijinit organizarea MOLDENERGY, cel 
mai mare concurs de premiere a iniţiativelor 
de succes în sectorul Energiei regenerabile şi 
eficienţei energetice din Moldova, care a avut 
loc în decembrie 2012.  
 
Câştigătorii de la diferite categorii au fost 
premiaţi din partea proiectului MSPL: 
finanţare parţială a unui Training pentru 
Manageri Energetici Europeni, vizite de studiu, 
audit energetic, precum şi optimizarea 
sectorului de infrastructură publică în scopul 
îmbunătăţirii EE.  
 
În cadrul acestui concurs, proiectul-pilot 
„Îmbunătăţirea eficienţei energetice a 
clădirilor spitalului raional Orhei”, sprijinit de 
MSPL, a obţinut titlul de „Cel mai bun proiect 
de eficienţă energetică în sectorul public”.   
 
Proiectul-pilot are scopul de a spori EE a 
clădirilor spitalului raional din Orhei printr-un 
şir de măsuri de optimizare şi intervenţii de 
dezvoltare a capacităţilor.  
 
Sunt utilizate fonduri adiţionale pentru 
extinderea investiţiilor în creşterea EE a 
clădirilor spitalului, inclusiv instalarea unui 
sistem inteligent de monitorizare a energiei.  
 
Proiectul-pilot „Iluminare Stradală Eficientă în 
Comuna Tătărăuca Veche” are scopul de a 
înlocui sistemul învechit şi defect de iluminare 
stradală de pe străzile principale şi clădirile 
instituţiilor din cele şase sate ale comunei 
Tătărăuca Veche.  
 
În perioada de raportare, lucrările de 
construcţie şi instalare au fost finalizate şi au 
fost remise APL din Tătărăuca Veche.  
 
În luna octombrie, 2012, Inspectoratul 
Energetic de Stat a emis actele de admitere în 
exploatare a instalaţiilor electrice. Potrivit 
acestor documente, SA ”RED Nord Vest” a 
semnat cu primarul comunei Tătărăuca Veche 
contractul de furnizare a energiei electrice 
pentru iluminatul stradal. Aproximativ 2200 
de oameni din Tătărăuca Veche beneficiază de 
iluminarea stradală eficientă. Experienţa 
proiectului-pilot va fi utilizată la elaborarea 

unui ghid pentru construirea sistemelor de 
iluminare stradală în satele din Republica 
Moldova, în prima jumătate a anului 2013.  
 
Subiectul privind managementul transparent 
şi durabil al activelor publice constituie unul 
dintre aspectele-cheie pentru dezvoltarea 
condiţiilor favorabile privind prestarea 
eficientă a serviciilor publice locale. Având în 
vedere necesitatea de dezvoltare a capacităţii 
actorilor locali şi regionali, MSPL a oferit 
sprijin MDRC pentru a angaja un grup de 
experţi care să elaboreze instrucţiuni cu 
privire la drepturile de proprietate asupra 
activelor cu finanţare din Fondul Naţional 
pentru Dezvoltare Regională (FNDR) şi alte 
surse publice, inclusiv fonduri din Germania şi 
România.  Acţiunile de sprijin vor continua în 
2013.  
 
Activităţile MSLP cu privire la achiziţiile 
publice se referă la activităţi de monitorizare a 
îndeplinirii diverselor Contracte de Finanţare 
şi, în acelaşi timp, oferă sprijin şi dezvoltare a 
capacităţilor agenţiilor contractante şi 
grupurilor de lucru ale acestora.   
 
În perioada de raportare, proiectul MSPL a 
sprijinit partenerii la efectuarea procedurilor 
de achiziţii publice, pentru a utiliza eficient 
fondurile adiţionale, în valoare de aproximativ 
3,6 milioane euro, prin intermediul celor trei 
ADR-uri.  
 
În contextul acestor fonduri de investiţie 
furnizate adiţional, proiectul MSPL a sprijinit 
îmbunătăţirea capacităţilor de comunicare a 
MDRC şi ADR-urilor prin dezvoltarea unui 
sistem adecvat de videoconferinţe. Lucrările 
de pregătire au fost desfăşurate în perioada 
de raportare, iar implementarea va fi 
efectuată în primul trimestru al anului 2013.  
 
În acelaşi timp, proiectul MSPL a sprijinit 
aderarea ADR-urilor la iniţiativa naţională de 
interconectare a instituţiilor publice prin 
intermediul sistemului informaţionat unic 
SIGEDIA, gestionat de Centrul de Guvernare 
Electronică.   
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Strategia abordării integratoare a egalităţii de 
gen este o prioritate a Strategiei Naţionale de 
Descentralizare, iar MSPL admite sfera vastă a 
procesului de integrare a dimensiunii de 
egalitate de gen în planificarea, 
implementarea şi monitorizarea intervenţiilor 
cheie şi ale investiţiilor sale.  
 
Proiectul MSPL este în prezent în curs de 
actualizare a politicii de promovare a egalităţii 
de gen şi dezvoltare a unei abordări mai 
sistematice de dimensiunii de egalitate de 
gen. În perioada de raportare, procesul a 
început cu misiunea pe termen scurt a unui 
expert internaţional care a sprijinit angajaţii 
proiectului MSPL în procesul de evaluare a 
status quo-ului şi a necesităţilor de 
îmbunătăţire cu scopul de a atinge aceste 
obiective.  
 
Procesul va fi continuat în 2013 şi va fi integrat 
la maxim în cooperarea cu partenerii regionali 
şi locali.  
 
Pe fundalul extinderii sale, proiectul MSPL 
este la moment în proces de actualizare a 
sistemului existent de monitorizare şi evaluare 
în scopul integrării coerente a monitorizării 
Planificării şi programării regionale.  
 
Pe lângă procesul de integrare, s-a decis să se 
îmbunătăţească sistemul existent de 
monitorizare şi evaluare în termeni de 
metodologie şi adaptarea acestuia la 
standardele noi ale sistemelor de monitorizare 
GIZ bazat pe rezultate pentru ambele sfere de 
intervenţie a proiectului MSPL. Lucrările de 
îmbunătăţire a sistemului de monitorizare şi 
evaluare au început în perioada de raportare, 
iar abordarea GIZ cu privire la Monitorizarea 

bazată pe rezultate a fost prezentată MDRC şi 
ADR-urilor în cadrul atelierului de lucru 
organizat în decembrie 2012.  
 
Proiectul „Dezvoltarea Capacităţilor de 
Dezvoltare Regională şi Cooperare 
Transfrontalieră în Republica Moldova”  este 
orientat preponderent spre îmbunătăţirea 
capacităţilor şi a competenţelor autorităţilor 
publice locale şi regionale, precum şi a 
filialelor Cooperării Transfrontaliere din 
Chişinău şi a Ministerului Dezvoltării Regionale 
şi Construcţiilor. În perioada de raportare s-au 
înregistrat progrese în diverse domenii 
acoperite de program, unul dintre care este 
dirijarea unui program de training în 
planificarea şi programarea locală şi regională, 
de către Academia de Administrare Publică. 
Începând cu luna februarie 2013, programul 
de training va fi prezentat reprezentanţilor 
Autorităţilor Publice Locale din Moldova ca 
parte a curriculumului academiei.  
 
În perioada de raportare a fost elaborat un 
ghid de implementare a aşa-numitului 
principiu de conducere coparticipativă, care 
reflectă rolurile şi responsabilităţile diferitor 
instituţii din Moldova, în contextul 
managementului de program UE, care a fost 
propus pentru a fi aplicat pentru următoarele 
Programe Transfrontaliere, în cadrul 
mecanismului politicii de vecinătate 
europeană. Acest ghid va fi prezentat în 
primul trimestru al anului 2013 tuturor 
instituţiilor naţionale vizate.  
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ABREVIERI ŞI ACRONIME 
AAC Aprovizionare cu apă şi canalizare 

AAP Academia de Administrare Publică 

ACM         Autoritatea Comună de Management 

ACD        Agenţia Cehă pentru Dezvoltare 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

AEE Agenţia pentru Eficienţă Energetică  

APL Administraţia publică locală  

APP Apel de Propuneri de Proiecte 

ARFC Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

AT         Asistenţă tehnică 

BMN                         Bazinul Mării Negre 

BMZ Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare  

CALM Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CE                     Comisia Europeană 

CCM                      Comitet Comun de Monitorizare 

CIM Cooperare intercomunitară   

CNCDR Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CTF Cooperare transfrontalieră 

CTN Cooperare transnaţională 

DR  Dezvoltare regională  

DUP Document Unic de Program 

EE/RER    Eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie 

ESE Europa de Sud Est 

EUREM    Training pentru Manageri Energetici Europeni 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GL  Grup de lucru 

GM Guvernul Republicii Moldova 

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

IDCR Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii Regionale 

IEVP         Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

IEV Instrumentul European de Vecinătate 

ÎM                              Întreprindere municipală 

LGSP Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova 
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M&E Monitorizare şi evaluare 

MAER                Ministerul Afacerilor Externe al României 

MBR Monitorizare bazată pe rezultate  

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

MDS Managementul deşeurilor solide 

ME Ministerul Economiei  

MF Ministerul Finanţelor 

MÎ  Memorandum de Înţelegere 

MM Ministerul Mediului  

MPP Managementul Proprietăţii Publice  

MSPL  Modernizarea Serviciilor Publice Locale  

MS Ministerul Sănătăţii 

NALAS Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale 

NC        Notă Conceptuală  

OA        Oficiu Antenă 

OA Comitetul pentru Relaţii Economice Est-Europene 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

PCDLI Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

POC              Programul Operaţional Comun  

POR Plan Operaţional Regional 

PP  Propunere de Proiect 

RPP Planificare şi Programare Regională 

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 

Sida  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

SLE              Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, Universitatea 

Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

STC        Secretariat Tehnic Comun 

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

UE  Uniunea Europeană 

USAID                 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
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 INTRODUCERE
Dezvoltarea regională reprezintă un principiu - 

cheie de guvernare pentru Guvernul Republicii 

Moldova, consacrat în SNDR şi Strategia 

Naţională de Descentralizare. De asemenea, o 

dispoziţie proeminentă în acest sens va fi 

inclusă, cel mai probabil, în viitorul Acord de 

Asociere cu UE, aşa cum a fost în toate 

acordurile semnate anterior. 

 
Din 2010, GIZ susţine diverse Administraţii 
Publice Locale în extinderea şi modernizarea 
furnizării de servicii de aprovizionare cu apă şi 
canalizare, managementul deşeurilor solide şi 
eficienţa energetică a clădirilor publice.  
Aceste domenii tematice sunt cruciale pentru 
dezvoltarea socio-economică a regiunilor 
Republicii Moldova şi reprezintă o mare 
majoritate a propunerilor de proiecte depuse 
de către administraţiile publice locale către 
FNDR, atât în 2010, cât şi 2012.  
 

Ministerul Mediului (MM) şi Ministerul 

Economiei (ME) au convenit cu MDRC asupra 

implementării strategiei pentru sectorul lor 

respectiv prin armonizarea acestora cu 

priorităţile locale şi realităţile cu ajutorul 

Planurilor Operaţionale Regionale armonizate. 

Ambele ministere sunt responsabile pentru 

domenii de politică, care beneficiază în mod 

substanţial de Programe de Sprijin de Politică 

Sectorială a UE, dar se confruntă cu provocări 

majore în aplicarea fondurilor disponibile în 

activităţile orientate pe rezultate şi investiţiile 

în regiuni. Cancelaria de Stat şi CALM 

(Congresul Autorităţilor Locale din Moldova) 

vor fi incluse în măsură tot mai mare în 

discuţiile despre consolidarea auto-

administrării locale pentru a asigura 

reprezentarea intereselor şi poziţiilor APL în 

acest context.  

 

Această abordare de aliniere a fondurilor 

sectoriale şi a obiectivelor de politică cu 

planurile locale nu a fost aplicată anterior în 

Republica Moldova, şi niciun alt partener de 

dezvoltare nu acordă asistenţă în acest 

domeniu specific. Există numeroase iniţiative 

în domeniul dezvoltării regionale, 

descentralizării, precum şi în domeniile 

tematice specifice, susţinute de o serie de 

parteneri de dezvoltare bi- şi multilaterală, 

care oferă o multitudine de opţiuni de 

sinergie.  

 

În acest sens, MSPL are obiectivul de a 

îmbunătăţi livrarea de servicii publice locale în 

Republica Moldova prin sprijinirea actorilor 

regionali şi locali în corelarea necesităţilor 

locale la priorităţile regionale şi naţionale prin 

planificare şi programare integrată, 

îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor prin 

intermediul măsurilor specifice de investiţie, 

îmbunătăţirea cooperării în domeniul livrării 

serviciilor prin intermediul Cooperării 

Intercomunitare, dezvoltarea capacităţilor 

furnizorilor de servicii prin dezvoltarea 

capacităţilor  de gestionare, financiare şi 

tehnice pentru a livra servicii de calitate, 

mobilizarea clienţilor / cetăţenilor în scopul 

îmbunătăţirii Serviciilor Publice Locale.  

 

Beneficiarii-ţintă ai proiectelor sunt 

comunităţile selectate din diferite raioane din 

Regiunile de Dezvoltare Nord, Centru şi Sud 

ale Republicii Moldova, ADR-urile şi CRD-urile  

Toate investiţiile actuale şi viitoare pentru 

infrastructura locală sunt selectate, împreună 

cu partenerii principali ai Proiectului şi 

implementate de către ADR-uri. Acest lucru 

sporeşte capacităţile ADR-urilor şi a CRD-urilor 

în elaborarea, evaluarea şi monitorizarea 

Planurilor Operaţionale Regionale coerente,  

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

baza rezultatelor negocierilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Germania din acelaşi an. 

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

este finanţată de BMZ la scara de 3 milioane 

euro, cu fonduri adiţionale din partea BMZ în 

valoare de  3,6 milioane euro (fonduri 

suplimentare pentru proiectele pilot şi sprijin 

pentru parteneri) şi 5,3 milioane euro 

(investiţii în dezvoltarea regională), Guvernul 

român cu 0,7 M milioane şi guvernul suedez, 

cu 30 milioane SDK. 

 

Forma de asistenţă pentru proiect constă în 

furnizarea de experţi naţionali şi internaţionali 

pe termen scurt şi pe termen lung, asistenţă 

tehnică specifică, programe de formare 

profesională continuă, precum şi contribuţii 

financiare pentru măsuri pilot de îmbunătăţire 

a dezvoltării infrastructurii rurale.  

 

În acest context, progresul poate fi măsurat în 

conformitate cu următoarele criterii:  

� Creşterea coerenţei în planificare şi 

bugetare (APL, ADR, CRD, ministerele 

de resort); 

� Cooperare intercomunitară 

îmbunătăţită;  

� Creşterea eficienţei şi eficacităţii în 

implementarea proiectului;  

� Dezvoltarea capacităţilor de control al 

calităţii şi de M&E a serviciilor publice 

locale de către APL-uri;  

� Îmbunătăţirea gestionării serviciilor 

publice locale de către prestatorii de 

servicii;  

� Creşterea nivelului de satisfacţie a 

clienţilor.
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„Acest eveniment a 
subliniat rolul instituţiilor 
regionale de dezvoltare în 
procesul de creare şi 
promovare a brandurilor 
regionale la nivel atât 
naţional, cât şi 
internaţional. În acelaşi 
timp, am conştientizat 
necesitatea de a ne raporta 
la cadrul de reglementare 
care ţine de înregistrarea, 
protecţia şi promovarea 
produselor regionale.”   

 
(Igor Malai, director 
adjunct, Direcţia Generală 
de dezvoltare regională, 
MDRC)   

 

„Este foarte important să 
existe o comunicare 
eficientă cu publicul nostru. 
Pe de o parte, trebuie să ne 
îmbunătăţim aptitudinile 
instituţionale de elaborare 
a unor mesaje simple şi 
inteligibile pentru cetăţeni, 
pe de altă parte trebuie să 
avem o comunicare mai 
eficientă cu colegii noştri.” 
 
(Anatolie Zolotcov, 
viceministru MDRC)  

 

PARTENERIATE 
În perioada de raportare, proiectul a consolidat 

sau extins parteneriatele cu instituţiile 

guvernamentale naţionale, partenerii de 

dezvoltare din Republica Moldova.           

        

Parteneriate cu instituţiile guvernamentale naţionale  

 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC) şi ADR-urile  
 

Dezvoltarea capacităţilor MDRC, a CRD-urilor şi 

ADR-urilor constituie o prioritate pentru proiectul 

MSPL şi are loc prin organizarea vizitelor de studiu 

şi a instruirilor pentru personalul-cheie. 

Doi funcţionari 

publici din cadrul 

MDRC au participat 

la atelierul de lucru 

regional cu tema 

„Marketingul 

regional: brandingul 

produselor şi 

regiunilor”, care a 

avut loc la 1-6 

octombrie în Porec, 

Croaţia. La 

eveniment au fost 

invitaţi parteneri şi 

colegi din Albania, 

Bosnia şi 

Herţegovina, 

Croaţia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru şi 

Serbia, care s-au întâlnit pentru a identifica 

împreună şi a mobiliza potenţialele şi resursele 

regionale şi pentru a elabora abordări inovative 

care ar sprijini 

teritoriile rurale în 

scopul de a deveni 

parteneri puternici. 

 

În perioada 2-3 

noiembrie, 2012 s-a 

organizat un training 

pentru personalul 

MDRC şi ADR-urilor. 

Acest exerciţiu s-a axat 

pe fluxurile interne de 

informaţii şi modalitatea de coordonare eficientă a 

acestora, oferind un mesaj unic pentru grupurile-

ţintă externe, precum şi pe crizele de comunicare 

şi modalitatea de a face faţă acestora. La 

eveniment au participat 35 de reprezentanţi din 

cadrul MDRC şi ADR-urilor.  

 
În perioada 4-10 noiembrie 2012, 11 reprezentanţi 
ai instituţiilor de dezvoltare regională şi ai 
societăţii civile au participat la un program de 
training dedicat regionalizării serviciilor publice 
locale din Germania. Au fost abordate următoare 
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„Deşi în Germania parteneriatele sunt pe bază de 
voluntariat, există anumite reguli impuse cu scopul de a face 
părţile mai responsabile şi mai  răspunzătoare. Credem că 
un asemenea model ar fi eficient pentru Republica Moldova, 
în special pentru proiectele de dezvoltare regională.”  
 
(Veaceslav Guţuţui, Viceministru MDRC)  

 

subiectele: planificarea strategică, structurile 
antrenate în cooperarea intercomunitară, 
gestionarea proiectelor, monitorizarea şi 
evaluarea.  

 

 
În perioada de raportare, GIZ a comunicat 
îndeaproape cu MDRC privind utilizarea eficientă a 
fondurilor suplimentare de 3,6 milioane de euro, 
acordate de BMZ pentru a contribui suplimentar la 
îmbunătăţirea infrastructurii în cadrul celor 5 
proiecte pilot GIZ, implementate de ADR-uri. În 
acelaşi timp, au avut loc consultări cu Guvernul 
RM, MDRC şi ministerele de resort cu privire la 
utilizarea celor 5,3 milioane euro acordate de BMZ 
pentru investiţii în dezvoltarea regională în 3 
sectoare cheie: EE, MDS şi AAC.  
 
În contextul fondurilor suplimentare, proiectele 
GIZ vor sprijini capacitatea de comunicare a MDRC 
şi ADR-urilor prin dezvoltarea unui sistem de 
videoconferinţe. În septembrie 2012 a început 
elaborarea termenilor de referinţă pentru 
achiziţionarea sistemului. Licitaţia a avut loc în 
luna decembrie 2012, iar contractul urmează a fi 
semnat în primul trimestru al anului 2013.  
 
În acelaşi timp, proiectul GIZ va sprijini aderarea 
ADR-urilor la iniţiativa naţională de inter-conectare 

a instituţiilor publice prin Sistemul Informaţional 
Unic SIGEDIA. 
 
În prezent, SIGEDIA este testată cu succes pentru 5 
ministere - pilot şi Cancelaria de Stat. Proiectul 
este gestionat de către Centrul de Guvernare 
Electronică. Lansarea şi implementarea efectivă pe 
scară largă este programată pentru începutul 
trimestrului 2 al anului 2013. 
 
În luna august 2012, prim-ministrul Republicii 
Moldova Vlad Filat a decis să includă alte 3 
ministere în proiectul-pilot, inclusiv MDRC. La 6 
august 2012, MDRC a adresat o scrisoare 
proiectului GIZ din Moldova, solicitând sprijin 
financiar pentru a include cele trei ADR-uri în 
proiectul-pilot pentru SIGEDIA. 
 
În septembrie 2012, produsul SIGEDIA a fost 
prezentat ADR-urilor, care au elaborat un 
document de analiză pentru a configura fluxurile 
de informaţii.  Contractul urmează a fi semnat în 
primul trimestru al anului 2013 şi va fi 
implementat în trimestrul 2 al anului 2013.  
 
Sistemul informaţional este destinat să cuprindă, 
pe lângă schimbul de dosare şi redirecţionarea 
posibilităţilor, sarcini de gestionare, o bază de date 
unică a proiectelor şi sincronizarea automată cu 
proiecte.md. printr-un dispozitiv care permite 
clasificarea datelor disponibile pe regiuni.  
 
MSPL a oferit asistenţă ADR-urilor privind 

elaborarea Planurilor Operaţionale Regionale 

2013-2015 şi revizuirea Strategiilor de Dezvoltare 

Regională pentru 2010-2016. MSPL GIZ a facilitat 

organizarea de sesiuni ordinare a Consiliului 

Regional pentru Dezvoltare Sud şi Centru din 3 şi, 

respectiv, 10 octombrie. Ordinea de zi a sesiunilor 

a inclus discuţiile finale asupra POR şi SDR. 

 

Echipa din cadrul proiectului MSPL GIZ a fost de 
asemenea implicată în organizarea şi moderarea 
Forumului de Investiţii din Regiunea de Sud, care a 
avut loc în pe 25-26 octombrie, 2012 în Purcari.  
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„Programul EUREM are capacitatea de a contribui 
la creşterea şi consolidarea cunoştinţelor 
angajaţilor în domeniul Managementului Energetic 
European, energiei regenerabile, eficienţei 
energetice şi legislaţiei în domeniu.”   
 
(Mihail Stratan, Director, AEE) 

„Prezenţa conceptului de eficienţă energetică în 
sectorul public demonstrează că acesta s-a înrădăcinat 
în Republica Moldova. Avem încredere că Moldova va 
avea mai mult succes în acest domeniu, iar noi vom 
încerca să sprijinim pe cât de mult posibil astfel de 
iniţiative.”  
 
(Ambasadorul Republicii Federale Germane în 
Moldova, Excelenţa Sa Matthias Meyer) 
 

- Ministerul Economiei al Republicii Moldova 
(ME) şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică 
(AEE)  

 

Începând cu anul 2006, ME a fost responsabil de 

chestiunile ce ţin de eficienţa energetică şi energia 

regenerabilă. Toate activităţile legate de proiecte-

pilot privind eficienţa energetică au fost 

coordonate cu Direcţia Generală pentru Securitate 

şi Eficienţă Energetică a ME. Programul 

„Managerul Energetic European" (EUREM) 

reprezintă un punct-cheie de cooperare între ME, 

Agenţia Naţională pentru Eficienţă Energetică. 

Personalul MSPL a participat la diferite 

evenimente legate de EE / RER şi la toate 

reuniunile respective de coordonare ale 

donatorilor, inclusiv privind cheltuielile pe termen 

mediu în domeniul energetic.  

 
MSPL organizează întâlniri sistematice cu AEE 

pentru a coordona acţiunile proiectelor-pilot în 

domeniul EE şi a desfăşurat în perioada de 

raportare o campanie de informare cu privire la 

iluminarea stradală, în parteneriat cu AEE.  

 

Coordonatorul proiectului pentru EE participă la 

reuniunile Fondului pentru EE, un reprezentant al 

GIZ fiind membru al Consiliului acestui Fond.  

 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică a desfăşurat 

acţiuni de colectare şi prelucrare a datelor privind 

energia, proces sprijinit de proiectul MSPL şi de 

ADR-uri. În perioada de raportare, proiectul MSPL 

a oferit sprijin contractând 3 specialişti pentru a 

actualiza şi procesa baza de date, care urmează a fi 

lansată în luna martie 2013.   

 

De asemenea, a fost contractat un expert 

internaţional pentru a oferi suport în procesul de 

elaborare a Liniilor Directoare privind instruirea şi 

evaluarea auditorilor energetici.  

 

Prin intermediul proiectului MSPL, Guvernul 
Germaniei a sprijinit organizarea expoziţiei 
MOLDENERGY – cel mai mare concurs de premiere 

a iniţiativelor de succes în domeniul Energiei 
Regenerabile şi  Eficienţei Energetice din Moldova, 
care a avut loc la 7 decembrie. Mai mult, 5 dintre 
câştigători au fost premiaţi de Guvernul 
Germaniei. Premiile au constat în finanţarea 
parţială pentru cursului EUREM, vizite de studiu, 
optimizarea infrastructurii pentru îmbunătăţirea 
EE.  

 
Proiectul pilot al GIZ care vizează EE în spitalul 
raional Orhei a fost desemnat la categoria de „Cel 
Mai Bun Proiect de Eficienţă Energetică în Sectorul 
Public”.  
 

În perioada decembrie 2012 – aprilie 2013, 10 
angajaţi din cadrul AEE vor urma cursurile EUREM 
graţie suportului financiar acordat de GIZ.   
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- Ministerul Mediului (MM) 

 

Pe lângă alte responsabilităţi ale sale, MM este 

responsabil şi pentru gestionarea eficientă a 

resurselor de apă şi managementul deşeurilor 

solide. Managementul Apelor şi Deşeurilor este 

omologul conceptual - cheie pentru trei proiecte 

pilot MSPL.  În ianuarie 2012, proiectul a devenit 

membru al Grupurilor de Lucru pentru 

Managementul Deşeurilor Solide (MDS) şi Apă şi 

Canalizare (AAC), conduse de MM.  

 

În perioada de raportare, reprezentantul GIZ a 

participat la reuniunile Grupului Operaţional 

pentru elaborarea Ghidului pentru dezvoltarea 

Planului General pentru aprovizionare cu apă şi 

canalizare.  

 
 
 
 
 
 

 
- Cancelaria de Stat 

 

Cancelaria de Stat coordonează şi asigură 

procesele de planificare strategică în cadrul 

administraţiei publice centrale şi a stabilit 

metodele şi cadrul organizatoric pentru luarea 

deciziilor publice. Această structură coordonează şi 

monitorizează performanţa autorităţilor publice 

centrale, inclusiv activităţile legate de reformarea 

lor, în vederea realizării obiectivului strategic al 

ţării de integrare europeană.  Cancelaria de Stat 

gestionează procesul de programare, 

monitorizare, administrare şi evaluare a asistenţei 

externe oferite Republicii Moldova. 

 

Toate activităţile MSPL au fost prezentate 
reprezentanţilor Cancelariei de Stat în timpul 
sesiunilor de coordonare ale CRD-urilor.  În 
perioada de raportare, proiectul MSPL a coordonat 
cu Cancelaria de Stat activităţile cu privire la CIC şi 
planificarea strategică la nivel local.  

Parteneriate cu agenţiile naţionale 

 
- Agenţia Naţională pentru Resursele de Apă 

"Apele Moldovei"   
 

"Apele Moldovei" (Agenţia) este agenţia centrală  

specializată a guvernului responsabilă de 

gestionarea apei în Republica Moldova. 

Reprezentanţii Agenţiei au participat la diverse 

întâlniri şi evenimente legate de proiecte-pilot în 

domeniul AAC.  Parteneriatul cu această instituţie 

contribuie la identificarea soluţiilor tehnice şi 

manageriale adecvate referitoare la "Strategia 

Naţională pentru AAC  în Republica Moldova".  

 

Reprezentanţii agenţiei au fost invitaţi să participe 

la toate mesele rotunde naţionale în contextul 

abordărilor integrate de planificare a sectorului. 

GIZ şi Agenţia au cooperat în cadrul Grupului 

Operaţional pentru elaborarea Ghidului pentru 

dezvoltarea Planului General pentru aprovizionare 

cu apă şi canalizare.  

 

− Agenţia Achiziţii Publice   

 

Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate 

specializată din cadrul Ministerului Finanţelor, care 

asigură implementarea politicii de stat pentru 

achiziţiile publice. Respectiv, toate procesele de 

achiziţii publice pentru proiectele-pilot finanţate 

de către GIZ sunt efectuate în conformitate cu 

reglementările privind achiziţiile publice. Toate 

cursurile de formare conexe sunt pregătite în 

strânsă coordonare cu agenţia.  

 

Coordonatorul de proiect GIZ în domeniul 

achiziţiilor publice a fost inclus în calitate de 

Membru al Comitetului director al Proiectului de 

Twinning pentru Agenţia Achiziţii Publice şi este 

angajat în schimb continuu de informaţii. Toate 

cele trei ADR-uri au fost incluse în testarea 
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sistemului on-line de achiziţii publice. La 1 

octombrie 2012 sistemul a fost lansat oficial. 

 

În perioada de raportare MSPL, în parteneriat cu 

Agenţia Achiziţii Publice, a elaborat un ghid pentru 

antreprenori privind achiziţiile publice.  Publicaţia 

a ajuns la faza de proiectare şi editare. 

 

− Agenţia Proprietăţii Publice 

 

Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ME, 

implementează politica Guvernului cu privire la 

gestionarea proprietăţii publice pentru 

proprietatea statului.   

 

Agenţia Proprietăţii Publice a organizat la 14 

noiembrie în parteneriat cu Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru, cu MDRC şi cu GIZ o masă 

rotundă cu privire la înregistrarea proprietăţii 

publice obţinute din proiectele de dezvoltare 

regională. Evenimentul s-a concentrat pe 

coordonarea activităţilor şi convenirea asupra 

planurilor de perspectivă.  

 

− Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este organul 
administraţiei publice centrale care pune în 
aplicare politici publice în domeniul cadastrului, 
cartografiei şi geo-informaţiilor.  
 
În perioada de raportare au avut loc întruniri 
coordonatoare cu privire la înregistrarea şi 
gestionarea infrastructurii publice. În acelaşi timp 
MSPL a sprijinit Agenţia în elaborarea 
instrumentelor / documentelor cu privire la 

înregistrarea proprietăţii publice obţinute din 
proiectele de dezvoltare regională.   

 

Parteneriate cu alte instituţii din Republica Moldova 

 

− Congresul Autorităţilor Locale din 

Republica Moldova (CALM) 

 

CALM reprezintă cea mai mare asociaţie a 

comunităţilor locale din Republica Moldova. Este 

formată din circa 400 reprezentanţi şi este 

membru al reţelei regionale a Reţelei de Asociaţii 

ale Autorităţilor Locale din Europa de Sud-Est 

(NALAS). 

 

În acelaşi timp, CALM este implicat activ în 

facilitarea semnării acordurilor CIC pentru 

comunităţile implicate în proiectul MDS în 

raioanele Şoldăneşti-Floreşti-Rezina.  

 

Au avut loc de asemenea întruniri de coordonare 
cu scopul de a evita suprapunerea, având în 
vedere faptul că CALM va implementa un proiect 
de consolidare a capacităţilor APL în domeniul 
managementului apelor în Moldova.  

  

− Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova  

 

Camera de Comerţ şi Industrie este o organizaţie 

non-guvernamentală, al cărei obiectiv este de a 

crea climatul de afaceri pozitiv în Republica 

Moldova. Camera organizează cursul EUREM cu 

sprijinul proiectului şi a Comitetului pentru Relaţii 

Economice cu Europa de Est. Camera a organizat 

prezentarea oficială a certificatelor pentru toţi 

participanţii cursului EUREM implementate în 

2011. 

 

− Academia de Administrare Publică (AAP) 

 

Colaborarea cu Academia de Administrare Publică 

a început anul trecut.  

La 30 mai 2012 a fost elaborat şi semnat un 

memorandum de înţelegere între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), 

Academia de Administrare Publică pe lângă 
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"Am depus toate eforturile pentru a întocmi acest 
modul pentru necesităţile funcţionarilor publici, 
concentrându-ne pe recomandări aplicabile. Ne-am 
bazat pe tehnici de predare interactive pentru a 
stimula gândirea critică şi  analiza diferitor situaţii, 
şi a descuraja utilizarea schemelor prescrise.”  
 
(Aurelia Ţepordei,  Director al Departamentului 
dezvoltare profesională, AAP)  
 

Preşedintele Republicii Moldova (AAP) şi Agenţia 

de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).  

 

Memorandumul de înţelegere are drept scop 

consolidarea cooperării dintre părţi în procesul de 

implementare a politicii de dezvoltare regională 

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

CRD-urilor. 

 În perioada de raportare a fost revizuit şi ajustat 

curriculum-ul pentru cursul "Managementul 

ciclului de proiect" şi "Planificare Strategică". Au 

fost elaborate documente curriculare, inclusiv 

ghidul pentru facilitatori, materiale pentru 

participanţi. Aceste cursuri vor fi organizate 

începând cu 2013. Testarea a început în luna 

noiembrie 2012. În faza pilot au fost incluşi 20 de 

beneficiari.  

 

 

 

− Biroul Regional Chişinău al Secretariatului 

Tehnic Comun al Programelor de Cooperare 

Transfrontalieră (CTF) / cooperare trans-

naţională (CTN)  

 

Pentru a asigura o implementare armonioasă a 

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

ESE) pe teritoriul Republicii Moldova, un punct de 

contact pentru ţară (PCŢ / Reprezentanţă) a fost 

înfiinţat în 2007, fiind susţinut financiar din mai 

multe linii bugetare (Delegaţia UE în Republica 

Moldova, AT acordată de POC Ro-Ua-Md). Actualul 

contract operaţional a expirat la 31 martie 2012, 

extinderea fiind preconizată pentru septembrie 

2012 din cauza procedurilor interne ale Autorităţii 

Contractante. Din acest motiv, Cancelaria de Stat a 

solicitat colaborarea GIZ cu MDRC, a decis să ajute 

Reprezentanţa din Chişinău prin angajarea a doi 

experţi superiori pentru implementarea 

activităţilor care ar trebui să fie întreprinse în 

perioada aprilie 2012 - aprilie 2013.  Acest lucru ar 

trebui să asigure o desfăşurare lină şi eficientă a 

programului de cooperare transfrontalieră pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 

În perioada de raportare a fost elaborat un studiu 
cu privire la gradul de pregătire a instituţiilor 
pentru conducerea coparticipativă. Acest sistem va 
constitui o obligaţie pentru viitorul program de 
CTF în perioada 2014-2020.   

 

  

  Parteneriate cu partenerii de dezvoltare în Republica Moldova 

 

− PNUD/Proiectul Comun de Dezvoltare Locală 

Integrată (PCDLI) 

 

PCDLI oferă asistenţă Guvernului Republicii 

Moldova în procesul de descentralizare şi 

consolidează autonomia locală. GIZ invită PNUD la 

toate evenimentele relevante organizate de către 

partenerii săi pentru a face schimb de cunoştinţe şi 

bune practici. 

− USAID/ Programul de susţinere a 

autorităţilor locale (LGSP)  

 

GIZ şi LGSP îşi coordonează cu succes proiectele 

prin organizarea de reuniuni periodice şi invitându-

se reciproc pentru a participa la evenimente-cheie.  
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„Aprovizionarea cu apă a localităţilor rurale reprezintă 
un pas înainte în procesul de adoptare a standardelor 
europene în domeniul serviciilor publice. Implementând 
acest proiect, satul Roşu devine un model demn de 
urmat la nivel regional şi naţional.”  
 
 

(Bogdan Aurescu, Secretar de Stat, Ministerul 

Afacerilor Externe al României) 

 

− Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare 

 

Cooperarea Elveţiană în Republica Moldova, aşa 

cum a fost subliniat în Strategia de cooperare 

2010, îşi propune să "sprijine Republica Moldova în 

obiectivul său de a garanta tuturor cetăţenilor 

acces egal la infrastructură şi servicii de calitate în 

domeniul sănătăţii şi aprovizionării cu apă". În 

calitatea sa de donator principal în domeniul AAC 

SDC a pregătit şi a co-prezidat diferite şedinţe de  

coordonare din sector şi întâlniri cu alţi donatori în 

perioada de raportare, la care a participat şi MSPL. 

 

MSPL colaborează cu Proiectul Apa San asupra 

diferitelor activităţi în sectorul AAC, în special în 

planificarea la nivel de raion (Proiectul Apa San 

sprijină dezvoltarea unui Plan General în domeniul 

AAC pentru raionul Ialoveni).  Atât MSPL, cât şi 

ApaSan, sunt membri ai grupului de lucru naţional 

AAC condus de MM. 

 

În perioada de raportare, GIZ a colaborat cu 

Proiectul Apa San în procesul de actualizare a 

Strategiei Naţionale privind AAC, oferind 

comentarii relevante MM. 

 

− Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională 

 

Suedia este principalul donator pentru Republica 

Moldova în domeniul energiei, care constituie un 

sector-cheie al "Strategiei de ţară Sida pentru 

Republica Moldova" pentru perioada 2011 - 2014. 

MSPL a stabilit relaţii de lucru cu Sida în Republica 

Moldova chiar de la lansare, participând la şedinţe 

periodice ale Consiliului de coordonare a 

donatorilor în sectorul energetic şi la diverse 

evenimente de dezvoltare regională, 

descentralizare şi buăa guvernare. La începutul 

lunii decembrie GIZ şi Sida au semnat acordul de 

finanţare pentru extinderea primei faze a 

proiectului, cu 30.000 SDK.  

 

 

− Cooperare trilaterală: Moldova - 

România - Germania  

 

Republica Moldova este unul dintre partenerii 

principali ai României în eforturile sale de 

dezvoltare bilaterală. În 2010, Ministerul Afacerilor 

Externe din România a oferit 500.000 de Euro 

pentru MSPL, ca parte a asistenţei pentru 

dezvoltare internaţională oferită  Republicii 

Moldova, pentru implementarea unui proiect-pilot 

privind îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare în satul Roşu, raionul Cahul.  

 

În august 2011, Ministerul a continuat colaborarea 

cu MSPL alocând o sumă adiţională de 200.000 de 

euro, care urmează să fie folosite pentru 

îmbunătăţirea sanitaţiei în satul Roşu, 

complementar activităţilor de alimentare cu apă în 

curs de desfăşurare. 

 

În perioada de raportare, infrastructura de 

alimentare cu apă a fost finalizată, inaugurarea 

oficială a conductei de apă a avut loc pentru 8 

noiembrie - hramul satului Roşu. 
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În ceea ce priveşte proiectele de canalizare, 

acestea au fost amânate din cauza necesităţii de a 

efectua o analiză suplimentară.  Deoarece lucrările 

vor intra în sezonul de iarnă, faza de achiziţii fiind 

programată pentru septembrie-octombrie 2012, a 

fost solicitată extinderea proiectului pentru o 

perioadă de 6 luni.  

 

− Agenţia Cehă pentru Dezvoltare  

 

Agenţia Cehă pentru Dezvoltare va elabora studii 
de fezabilitate cu privire la MDS pentru 2 
subregiuni din Regiunea de Sud. GIZ va efectua un 
studiu de fezabilitate pentru o altă subregiune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborarea studiilor se încadrează în strategia MDS 
pentru Regiunea de Sud.  
 
Dezvoltarea Regiunii de Sud, Agenţia Cehă pentru 
Dezvoltare şi GIZ cu privire la cooperarea şi 
implementarea Strategiei de Management al 
Deşeurilor Solide al Regiunii de Sud, care urmează 
a fi semnat la începutul anului 2013.   
 
Potrivit acestui document, ACD va furniza toate 
cele necesare pentru asistenţă tehnică, 
asigurându-se că toate documentele elaborate vor 
fi reaplicate şi prezentate partenerilor şi 
beneficiarilor din regiunea de sud.  
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I. MODERNIZAREA SERVICIILOR 
PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 
Capitolul 1. Planificare şi programare regională  

 1.1. Perioada preliminară a consorţiului GOPA II 

În conformitate cu Termenii de Referinţă, în 
decursul a trei luni din momentul începerii 
activităţii echipei proiectului consorţiului 
GOPA II, acesta trebuie să furnizeze un raport 
preliminar, în special:   
 

� Raportul preliminar trebuie să includă 
un plan actualizat a activităţilor pentru o 
jumătate de an;  
� Date verificabile pentru monitorizarea 
performanţei proiectului în conformitate 
cu indicatorii din Termenii de Referinţă;  
� O descriere a activităţilor întreprinse 
în perioada preliminară a proiectului;  
� Şi ansamblul livrabilelor pe proiect.  

 
Din motivele explicate mai jos, precum şi în 
Raportul de progres numărul 6, prezentul 
raport a fost transmis după expirarea 
termenilor stabiliţi de comun acord cu 
Reprezentantul rezident GIZ.    
 
Încă de la bun început a fost evidenţiat faptul 
că activităţile şi sarcinile acestei noi echipe de 
consultanţi şi experţi naţionali şi internaţionali 
se referă la un perimetru mai extins a 
Domeniului de Intervenţie 2 – “Planificarea şi 
programarea regională” a unui proiect GIZ mai 
larg “Modernizarea Serviciilor Publice Locale” 
(MSPL). Serviciile solicitate urmează a fi 
prestate în cadrul unui proiect în derulare şi în 
contextul unui context dinamic şi în schimbare 
permanentă în ceea ce priveşte o serie 
complexă de aspecte precum 
descentralizarea, dezvoltarea regională, 
integrarea europeană, precum şi alte 

schimbări pozitive şi impredictibile ale 
mediului proiectului.     
 
Un număr de modificări esenţiale au fost 
întreprinse în decursul perioadei preliminare, 
acestea având un anumit impact asupra 
activităţii Consorţiului. Acestea reprezintă 
factorii pentru care întocmirea prezentului 
raport a durat mai mult decât a fost 
preconizat iniţial. 
 
Printre acestea, noile intervenţii ţin de:  
 

� Refacerea integrală a modelului 
Rezultatelor bazate pe monitorizare 
şi evaluare care stă la baza întregului 
Proiect (toate domeniile de 
intervenţie);   

� Oferta BMZ de suport pentru 
investiţii semnificative în domeniul 
Dezvoltării Regionale în Moldova în 
sumă de 13,6 milioane Euro, dintre 
care 3,6 milioane Euro destinate 
pentru echipament şi 10 milioane de 
Euro pentru investiţii în lucrări.  
 

Pe lângă aceasta, Consorţiul GOPA II a fost 
implicat pe parcursul perioadei preliminare în 
suportul acordat MDRC în elaborarea unei noi 
Strategii Naţionale de Dezvoltare Regională. 
Proiectul Strategiei a fost deja elaborat şi 
deocamdată nu a fost adoptat de către 
Guvern. Cu toate acestea, Consorţiul a 
consultat MDRC pentru identificarea modului 
în care acesta – în perimetrul Termenilor săi 
de Referinţă – poate sprijini Ministerul în 
implementarea părţilor relevante ale Planului 
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de Acţiuni al SNDR. În această privinţă, au fost 
incluse următoarele domenii-cheie:   

 
� Revizuirea funcţiilor ADR-urilor pe 

termen mediu;  
� Metodologia de integrare a planurilor 

regionale de sector (care urmează a fi 
dezvoltate în cadrul Proiectului GIZ 
MSPL (Domeniul de Intervenţie 2) în 
Planurile Operaţionale Regionale; 

� Susţinerea unei abordări MBR în 
special în ceea ce priveşte alte 
activităţi în care Consorţiul GOPA este 
implicat la nivel regional; 

� Elaborarea metodologiilor specifice cu 
privire la planificarea regională şi 
dezvoltarea proiectului.  
 

Prin urmare, în cadrul Planului de Acţiuni 
GOPA II a fost introdus un nou sub-domeniu 
de activitate denumit “Dezvoltarea Regională” 
(Orizontală). Acesta a fost inclus în acordul cu 
MDRC şi va contribui la asigurarea faptului că 
Proiectul şi beneficiarii acestuia pot beneficia 
la maxim de pe urma rezultatelor activităţilor 
lor în domeniile respective, în special 
domeniul planificării regionale (sectoriale) şi 
de dezvoltare a proiectului. În mod critic, 
acesta oferă suport în articularea proactivă a 
legăturii dintre Planurile Regionale Sectoriale 
(instrumentele pe care Proiectul le va elabora) 
şi Planurile Operaţionale Regionale (actul 
juridic de uz curent de determinare a 
proiectelor pentru finanţare) şi abordează alte 
aspecte cum ar fi M&E specificate în proiectul 
Planului de Acţiuni al SNDR. 
  
Un nou domeniu de activitate în dezvoltarea 
capacităţilor a fost de asemenea introdus 
pentru a susţine activităţile specifice din 
cadrul Planului de Acţiuni al SNDR şi pentru a 
asigura faptul că ADR-urile, precum şi alte 
organizaţii vor fi în stare să anticipeze şi să 
organizeze corespunzător gestiunea 
realităţilor care se vor schimba pe parcursul 
activităţii MSPL în Domeniul de Intervenţie 2.  
 
Astfel, perioada preliminară, care a fost 
anterior planificată pentru septembrie-
noiembrie 2012, a fost extinsă către 
decembrie 2012, după cum a fost menţionat 
mai sus. În decursul acestei perioade, echipa a 
efectuat activităţi de iniţiere subliniate în 

propunerea tehnică. Cu toate acestea, merită 
a fi subliniat faptul că pe lângă activităţile de 
iniţiere indicate în propunerea tehnică GOPA, 
echipa a întreprins activităţi suplimentare 
înafara termenilor de referinţă ai proiectului:  
 

� Susţinerea MDRC în vederea elaborării 
proiectului Strategiei Naţionale de 
Dezvoltare Regională (SNDR);  

� Susţinerea în dezvoltarea sistemului 
MBR pentru Proiect în întregime;   

� Sprijinul acordat GIZ, MDRC şi ADR-
urilor pentru finalizarea 
documentaţiei de proiect pentru un 
anumit număr de proiecte de 
infrastructură care urmează a fi 
finanţate în perioada 2012-2013 de 
către Guvernul Germaniei prin 
intermediul asistenţei oferite 
Moldovei în august 2012. 
 

Aceste activităţi au fost planificate şi 
realizate la solicitarea GIZ. Ultima activitate a 
presupus consumul cel mai mare de timp şi 
resurse. În august 2012, guvernul Germaniei a 
oferit Moldovei o asistenţă substanţială 
pentru dezvoltare regională în valoare de 10 
milioane Euro în sprijinul investiţiilor. În 
conformitate cu normele germane de 
bugetare general aplicabile, a fost agreat 
faptul că în jur de 5,3 milioane Euro din suma 
sus menţionată vor fi direcţionate înspre 
proiectele pentru care se vor desfăşura rapid 
licitaţiile în 2013. Acest fapt a dus la 
desfăşurarea unui exerciţiu complex, intensiv 
din punct de vedere al resurselor şi care 
consumă timp pentru identificarea, 
negocierea şi desfăşurarea lucrărilor pe un 
portofoliu mic de potenţiale proiecte de 
finanţare.  
 
Proiectele au fost identificate în colaborarea 
GIZ cu MDRC şi în mare parte au provenit din 
cel de-al doilea apel pentru propuneri de 
proiecte din 2012 şi / sau au avut legătură cu 
proiectele-pilot deja iniţiate prin Domeniul de 
Intervenţie 1 – „Modernizarea serviciilor 
publice locale” – din cadrul proiectului GIZ 
pentru MSPL. Experţii Consorţiului GOPA II au 
analizat iniţial o serie de aproximativ 20 de 
proiecte privind AAC şi MDS şi au propus o 
primă listă cu şapte proiecte referitoare la 
Eficienţa Energetică. În urma unei serii de 
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discuţii cu participarea echipei GOPA II, a fost 
stabilit un acord cu MDRC, Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul Mediului şi Agenţia 
pentru Eficienţă Energetică pentru conlucrare 
în ceea ce priveşte o listă mai mică de proiecte 
de MDS si AAC şi luarea în consideraţie a unei 
liste mai mari cu 13 proiecte EE pentru spitale.    
Ulterior desfăşurării activităţilor pe proiectele 
respective echipa GOPA II a pus la dispoziţia 
Departamentului de Construcţii al GIZ 
documentaţia tehnică elaborată în vederea 
examinării anterioare recomandărilor de 
includere iniţială a proiectelor în Acordul 
Financiar încheiat între GIZ şi MDRC în 
decembrie 2012 pentru un buget de 
aproximativ 5,3 milioane Euro, care a asigurat 
prima tranşă de finanţare.  
 
Tabel 1. Numărul de proiecte evaluate şi 
incluse în Acordul Financiar 

 
Sector 

Nr. proiectelor 
transmise 
către GIZ 
Construcţii – 
15 noiembrie 
2012  

Nr. proiectelor 
incluse în 
Acordul 
Financiar GIZ-
MDRC – 
decembrie 
2012  

MDS 2 2 

AAC 7 6 

EE 8 0 

 
Proiectele au fost incluse în Acordul Financiar, 
cunoscându-se faptul că implementarea 
acestora poate avea loc în curând. În prezent, 
se lucrează în continuu pentru finalizarea 
documentelor de licitaţie ale acestor proiecte 
şi pentru realizarea analizei cererii.  
 
Însă, aceste activităţi suplimentare au atras 
resurse masive pe proiect, fiind alocate în 
acest sens 60-70% din resursele estimate. În 
practică, acest fapt presupune că nivelul de 
implementare a resurselor proiectului se 
execută cu o rată mult mai mare decât cea 
planificată. În cazul în care noi resurse nu vor 
fi alocate până la finele lunii februarie 2013, 
anumite activităţi vor fi „îngheţate” o perioadă 
de timp.    
 
Suportul în dezvoltarea proiectului la această 
etapă timpurie a constituit un exerciţiu util 
pentru activitatea substanţială de această 
natură, pentru desfăşurarea căreia echipa 

GOPA va fi implicată mai târziu, ulterior 
realizării planificării regionale (sectoriale).  
 
Lecţii învăţate din lucrările de dezvoltare a 
proiectului pentru Suportul Investiţional 
German  

 
Pregătirea proiectelor finanţate în MDS, AAC şi 
EE serveşte drept lecţie practică în domeniul 
identificării şi pregătirii proiectului în 
Moldova. Majoritatea proiectelor de MDS şi 
AAC asupra cărora a lucrat echipa au fost 
preluate de la cel de-al doilea apel al 
propunerilor de proiect pentru SNDR, pe când 
unele din proiectele AAC au prevenit din 
activitatea Domeniului de Intervenţie 1. 
Comentariile generale de mai jos se bazează 
pe experienţa de lucru cu majoritatea 
proiectelor de MDS şi AAC: 
 

� Chiar şi în cazul în care un studiu de 
fezabilitate este solicitat, cerinţele şi 
perimetrul studiului de fezabilitate 
percepute în Moldova sunt în mare 
parte diferite decât cele din 
majoritatea statelor Europene şi 
OCDE, iar diferenţa de bază constă în 
neglijarea în Moldova a cererii, a 
aspectelor economice şi financiare, şi 
în mod special în chestiuni ce ţin de 
recuperarea costurilor şi durabilitatea 
mai mare. Într-adevăr, înaintea 
adoptării unei decizii finale privind 
finanţarea oricărui proiect inclus la 
momentul de faţă în Acordul 
Financiar, GIZ a solicitat o „analiză a 
cerinţei” şi acest fapt este în prezent 
realizat în mod simultan cu procesul 
de elaborare a documentaţiei 
licitaţiei;   

� Indiferent de faptul că un proiect a 
fost transmis unei surse de finanţare 
precum FNDR, secţiunile formularului 
de aplicare referitoare la chestiuni 
economice şi de cerinţe nu sunt 
corespunzătoare şi pare probabil 
faptul că o atenţie necorespunzătoare 
a fost acordată acestor aspect la toate 
etapele procesului de evaluare; 

� În final, şi mai presus de toate, 
inginerii sunt cei care conduc proiectul 
din umbră: majoritatea documentelor-
cheie necesare trebuie să fie 
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elaborate de către ingineri şi 
proiectanţi acreditaţi. Prin contrast, 
economiştii şi specialiştii cu o arie mai 
largă de specializare joacă un rol 
subordonat şi marginal.    

 
Aceste lecţii sunt importante pentru 
activitatea ulterioară a echipei GOPA II, în 
special datorită faptului că ne îndreptăm 
înspre etapa de pregătire a proiectului şi pre-
fezabilitate ulterioară finalizării planificării 
regionale.  
 
În prezent, consultanţii sunt contractaţi în 
vederea realizării activităţilor descrise în 
scenariul A a ToR. Domeniul de aplicare al 
scenariului A, descrise în ToR se referă la: 
 

� Actualizarea Strategiilor Regionale de 
Dezvoltare cu Planurile Operaţionale 
Regionale; 

� Crearea unui portofoliu de proiecte 
investiţionale (în domeniile prioritare, 
apă şi canalizare, managementul 
deşeurilor solide şi eficienţa 
energetică a clădirilor publice);  

� Dezvoltarea capacităţilor 
administraţiilor locale şi regionale şi 
dezvoltarea structurilor (cum ar fi 
ADR-urile şi CRD-urile).  

 
Scopul primar, menţionat mai sus, se bazează 
şi urmează a fi realizat prin intermediul 
dezvoltării planurilor regionale sectoriale în 
trei domenii prioritare: AAC, MDS şi EE a 
clădirilor publice.  

 

     1.2. Dezvoltarea planurilor regionale sectoriale 

 

Planurile Regionale Sectoriale nu reprezintă 

documente legale. Acestea nu sunt decât un 

instrument care urmează a fi creat în cadrul 

Proiectului în colaborare cu părţile interesate 

în trei sectoare de bază. Acestea vor fi 

integrate în Planurile Operaţionale Regionale, 

care constituie documente juridice.  

 

În conformitate cu Termenii de Referinţă 

pentru echipa GOPA II, este prevăzut 

următorul rezultat major pentru PPR: 

 

� Planurile regionale sectoriale 

integrate privind aprovizionarea cu 

apă şi canalizare, managementul 

deşeurilor solide şi eficienţa 

energetică a clădirilor publice sunt 

pregătite în manieră participativă de 

către fiecare ADR Nord, Centru şi Sud. 

POR va ţine cont de politicile şi 

strategiile sectorului respectiv, 

precum şi de interesele locale (studiu 

de referinţă din 2011: 0; sursa: 

numărul de Planuri regionale 

integrate elaborate, comunicarea 

trimestrială a progresului ADR către 

MDRC).  

 

Conform datelor din mijlocul lunii decembrie 

2012, au fost elaborate Planuri de activitate 

pentru planificarea regională în două sectoare 

(MDS, AAC), iar activitatea propriu-zisă în 

fiecare din sectoarele date a fost începută, 

inclusiv cu atelierele de lucru iniţiale. 

Planificarea regională în domeniul Eficienţei 

Energetice va începe în primele zile ale lunii 

februarie 2013.     

 

În general, această activitate va presupune în 

jur de 6 luni, în funcţie de sector şi de măsura 

în care aceasta înglobează fazele următoare 

logice de lucru, şi anume dezvoltarea 

proiectului (de la concepte posibile la 

concepte viabile/ investiţii). În unele cazuri 

(spre exemplu MDS) se va ţine mai mult sau 

mai puţin cont de acest aspect în procesul de 

planificare a regionalizării propriu-zise. 

 

O schiţă posibilă a fiecărui Plan Sectorial (care 

urmează a fi adaptat fiecărui sector şi fiecărei 

regiuni) va arăta în felul următor:  
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Tabel 2. Structura şi descrierea succintă a Planului Sectorial  

# Secţiune Scurt rezumat 

(1) Descrierea situaţiei 
generale în Regiune/ Sector 
(max 8-10 pagini) 

Identificarea şi descrierea statutului curent al sectorului /  
regiunii – inclusiv licitaţiile recente – prin utilizarea 
indicatorilor-cheie ai contextului cu comentarii scurte, precum 
şi comparaţii cu media naţională sau posibil cu media UE sau 
alţi indicatori relevanţi. Identificarea chestiunilor şi 
provocărilor-cheie. 
Analiza strategiilor / planurilor / actelor legislative naţionale 
(sectoriale) adoptate în ceea ce priveşte direcţiile şi parametrii 
pe care acestea par să le sugereze pentru planificarea sectorială 
/ regională pe termen mediu  
Analiza oricăror propuneri referitoare la descentralizarea 
viitoare cu referire specific la sector / regiune  
Analiza tuturor strategiilor sau planurilor existente în sectorul /  
regiunea relevantă 
Analiza chestiunilor specifice de gender pentru fiecare sector / 
regiune sau chestiuni legate de acutizarea dezavantajelor  
Analiza structurilor şi capacităţilor existente a serviciilor de 
livrare în sector / regiune  
Nivele de finanţare curentă / viitoare (naţionale, donator, 
locali), nivele viitoare în astfel de sector, aspecte de 
reglementare   
Analiza lecţiilor relevante deja învăţate în regiune / sector, 
inclusiv orice altă experienţă specifică 
Identificarea experienţelor particulare, de oriunde din Moldova 
sau din altă parte care poate asigura o orientare pentru regiune 
/ sector 

(2) Rezumat pe situaţia în 
fiecare raion (maxim 1 
pagină pentru fiecare Raion)  

Prezenta secţiune va oferi o fişă de o pagină şi descrierea 
situaţiei particulare în fiecare din raioanele regiunii. Fişa va fi 
elaborată în  baza sub-rubricilor relevante din capitolul 
precedent   

(3) Nivelul serviciului propus 
către 2018-2020 (maxim 8 
pagini) 

Această secţiune va fi bazată pe un „exerciţiu de vizionare” în 
cunoştinţă de cauză, care va fi facilitat în cadrul atelierelor 
tehnice de lucru şi discutat în grupuri mai mici în cadrul unei 
consultaţii vaste. Se va baza pe analiza expertului derivată în 
mod special din activitatea desfăşurată în secţiune (1). 
Elementele-cheie ale „viziunii” se vor referi la natura, nivelul şi 
organizarea posibilă a serviciilor relevante. Odată agreat, acest 
„scenariu preferenţial” va avea statutul de „parteneriat regional 
cu privire la viziunile informate privind ce este posibil în mod 
real şi dorit” pentru o anumită perioadă (aproximativ) 2018-
2020.  
 

(4) Planul de Acţiuni (maxim 4-
6 pagini) 

Un tabel care va indica deciziile-cheie, chestiuni de 
reglementare a fi rezolvate în special în cadrul regiunii, orice 
condiţii naţionale de bază/ ipoteze suplimentare investiţiilor de 
bază care urmează a fi efectuate. Aceasta reprezintă o viziune 
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de consens în Regiune, nu neapărat în toate privinţele, anumite 
legi sau orice proiect de strategie care va evolua. Astfel, va 
contribui la informarea asupra evoluţiei oricărei politici viitoare, 
precum şi va constitui o bază pentru acţiunile viitoare.  
Chestiunile cheie care vor figura în prezenta secţiune se pot 
referi în mod special la:  

� Organizarea domeniilor şi vehiculelor de servicii; 

� Chestiuni ce ţin de accesibilitate.  

Tot aici, va fi propus managementul şi sistemul de monitorizare 
a implementării Planului de Acţiuni.  

(5) Detalii cu privire la 
conceptele posibilelor 
proiecte emergente (maxim 
20 de pagini) 

Secţiunea (3) şi (4) de mai sus deja sugerează “posibilele” 
investiţii necesare pentru consolidarea sistemului, astfel încât 
acesta să ofere nivelul preconizat de servicii în perioada 2018-
2020. “Posibilele” investiţii trebuie să se refere direct viziunii de 
servicii agreate şi trebuie să corespundă fiecărui criteriu în 
parte agreat (cum ar fi mărimea, locaţia, scopul, domeniul 
serviciilor), implicit şi explicit în contextual viziunii agreate. Cu 
toate acestea, în cadrul parametrilor Planului, fezabilitatea (în 
unele situaţii pre-fezabilitatea) unor astfel de investiţii 
“posibile”  vor fi investigate după adoptarea acestui plan de 
către CDR. Prin aprobarea Planului, CDR trebuie să constituie 
bază pentru:  

(i) Un proces de investigaţie ulterioară a investigaţiei şi 

pregătirii proiectului;  

(ii) O bază pentru viitoarele Planuri Operaţionale 

Regionale;  

(iii) O posibilă bază în timp real de îmbunătăţire viitoare a 

Strategiilor de Dezvoltare Regionale.  

CRD îşi va exprima angajamentul de a monitoriza prin 
intermediul ADR-urilor implementarea Planurilor de Acţiuni 
propuse în vederea asigurării pregătirilor adecvate pentru 
nivelurile de servicii agreate pentru perioada 2018-2020.  
Lista conceptelor de proiecte şi a partenerilor lor vor fi invitaţi, 
de către ADR, pentru a participa într-un program special de 
investigare a pre-fezabilităţii acestor concepte de proiecte, cu 
intenţia de a confirma un anumit număr ca fiind „concepte de 
proiect viabile”, să elaboreze „fişe de investiţii”. În perspectiva 
suportului din partea UE, elementele care corespund cerinţelor 
de „concepte de proiect viabil” vor fi pregătite în perspectiva 
examinării integrale şi a implementării, începând cu anul 2014.   
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Elaborarea Planurilor Regionale Sectoriale a 
început cu o serie de ateliere de lucru, la care 
au participat membrii Grupurilor de Lucru (GL) 
create în fiecare regiune de dezvoltare în 
fiecare din sectoarele prioritare – AAC, MDS şi 
EE a clădirilor publice.  
 
Metodologia generală cu privire la atelierele 
de lucru se bazează pe principiul obţinerii 
„angajamentului” participanţilor, utilizarea 
experienţei lor (şi a expertizei), determinarea 
acestora de a gândi strategic, inteligent şi 
secvenţial în ceea ce problemele şi soluţiile. 
Din acest considerent, participanţilor trebuie 
să li se oferă întotdeauna timp pentru:   
 

(i) Discutarea în grupuri mici a 
întrebărilor concrete şi înregistrarea 
ideilor şi răspunsurilor-cheie (nu mai 
mult de 20 de minute, în procesul de 
identificare, bazat pe deliberare);  

(ii) Prezentarea ideilor unui auditoriu mai 
larg (procesul de diseminare); 

(iii) Prioritizarea celor mai importante 
chestiuni şi realizarea lor (inclusiv 
sugestii către echipa AT cu privire la 
modalitatea lor de muncă (procesul de 
prioritizare).  

 
Mai apoi, experţii prezintă un scurt rezumat, 
oferă concluziile unui studiu realizat în avans 
sau a altor orientări relevante (maxim 30 de 
minute). Ulterior discuţiilor în cadrul unor 
grupuri mici urmează discutarea cu un public 
mai larg şi înregistrarea ideilor.   
 
Procesul ia sfârşit în momentul respectiv. 
Toate notiţele sunt adunate şi introduse într-
un document generale. În cazul în care este 
posibil, se oferă o ipoteză sau viziune 
structurală cu privire la o chestiune 
particulară. O dată schiţată, aceasta reprezintă 
feedback-ul pentru grup la următoarea 
întrevedere, apoi fiind preluată şi construită 
de către experţi.   
 

În decursul perioadei de raportare, octombrie-
decembrie 2012, următoarele activităţi au fost 
realizate în scopul atingerii rezultatului major 
mai sus menţionat: 
 

� 8 din 9 grupuri de lucru au fost create 
pentru AAC, MDS şi EE a clădirilor 
publice în toate cele trei regiuni de 
dezvoltare Nord, Centru şi Sud (un GL 
în sectorul EE urmează a fi creat în 
regiunea Centru); 

� 3 ateliere de lucru interne (câte unul 
per regiune) privind Planificarea 
Regională Integrată au fost facilitate 
de către membrii personalului de 
conducere ai echipei GOPA II; 

� Primele trei ateliere de lucru (din cele 
18) privind Planificarea Regională în 
domeniul MDS au fost organizate de 
către ADR Sud în data de 5 decembrie 
pentru un număr de 28 de 
participanţi, inclusiv reprezentanţi ai 
MDRC, MM, Asociaţia pentru MDS din 
regiunea Sud, ONG-urilor, ADR Sud şi 
GIZ MSPL; de către ADR Centru, în 
data de 6 decembrie pentru 23 de 
participanţi, inclusiv reprezentanţii 
MDRC, MM, grupul de lucru Centru 
pentru MDS, ADR Centru şi GIZ MSPL, 
şi de către ADR Nord, în data de 7 
decembrie pentru 25 de participanţi, 
inclusiv reprezentanţii MDRC, MM, 
grupul de lucru Nord pentru MDS, 
ADR Nord şi GIZ MSPL; 

 
 
�  
�  
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� 
Primele două ateliere de lucru (din 15) 
privind planificarea regională în 
domeniul AAC au fost organizate de 
către ADR Sud în data de 18 
decembrie pentru 30 de participanţi, 
inclusiv reprezentanţii MDRC, MM, 

grupul de lucru Sud pentru MDS, ADR 
Sud, echipa de experţi GOPA II şi 
consultantul regional GIZ MSPL, şi de 
către ADR Centru, în data de 19 
decembrie pentru 22 de participanţi, 
inclusiv reprezentanţii MDRC, MM, 
grupul de lucru Centru pentru MDS, 
ADR Centru, echipa de experţi GOPA II 
şi consultantul regional GIZ MSPL.   

�  
 
 
 

 

 

       1.3. Dezvoltarea capacităţilor partenerilor noştri  

În conformitate cu Sistemul de Monitorizare 
bazat pe Rezultate (Model), în urma discuţiilor 
şi atelierelor de lucru preliminare, au fost 
stabilite următoarele rezultate necesar a fi 
realizate:  
 

� Agenţiile de Dezvoltare Regională 
activează în vederea facilitării 
planificării regionale integrate;  

� APL-urile au posibilitatea de a 
identifica proiectele investiţionale în 
baza planificării şi programării 
integrate participative;  

� Agenţiile de Dezvoltare Regională şi 
APL-urile contribuie în mod esenţial la 
procesul de pregătire al proiectului; 

� Creşterea capacităţilor Agenţiilor de 
Dezvoltare Regională şi a celor a APL-
urilor de accesare a fondurilor. 

 
În vederea obţinerii acestor rezultate este 
necesar de a realiza anumite activităţi 
direcţionate spre dezvoltarea capacităţilor 
necesare la nivel individual (pentru membrii 
personalului) şi instituţional al ADR-urilor.  
 

Pentru cuantificarea nivelului la care aceste 
rezultate au fost atinse, a fost necesară 
evaluarea de referinţă a capacităţilor actuale 
ale ADR-urilor. În acest context, experţii şi 
consultanţii GIZ au efectuat interviuri de o zi la 
fiecare ADR (ADR Nord – 13 noiembrie, ADR 
Centru – 14 noiembrie, şi ADR sud – 15 
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noiembrie), în primul rând cu şefii 
Departamentului Planificare Strategică şi cel al 
Departamentului de Management al 
Proiectelor.  
 
În baza rezultatelor acestor interviuri, precum 
şi a surselor suplimentare (documente 
juridice, rapoarte, etc.) a fost realizată 
evaluarea capacităţii ADR-urilor care va servi 
drept referinţă în procesul de monitorizare a 
dezvoltării capacităţii. 
 
În perioada octombrie-decembrie 2012 au fost 
realizate următoarele activităţi în vederea 
atingerii rezultatelor sus-menţionate:  

� O instruire special adaptată cu privire 
la „Dezvoltarea regională prin 

intermediul cooperării inter-
municipale: Cadrul Conceptual şi 
Bunele Practici” a fost organizată de 
către Capacity Building International, 
Germania şi GIZ Moldova pentru un 
grup de 15 participanţi, care au 
reprezentat MDRC, ADR-uri, AAP şi 
proiectul GIZ MSPL. Pe lângă 
prezentările detaliate şi discuţiile 
productive privind conceptual de 
dezvoltare regional într-o regiune din  
Bavaria – Neumarkt, vizitele în 
teritoriu şi bunele practice prezentate 
au fost foarte utile pentru toţi 
participanţii;

 

   
� La 23 noiembrie a fost organizat 

primul atelier de lucru privind 
„Introducerea în sistemul de monitorizare 
bazat pe rezultate” pentru un grup de 
reprezentanţi ai MDRC, ADR şi GIZ. 
Atelierul de lucru a fost structurat în două 
părţi. Prima parte a fost dedicată 
conceptului general al sistemului MBR, pe 
când cea de-a doua a fost dedicată 
discuţiilor privind modalitatea de 
implementare, în primul rând, în cadrul 
proiectului MSPL şi mai apoi 

îmbunătăţirea sistemelor de management 
si evaluare existente la MDRC şi ADR prin 
aplicarea aceluiaşi concept de sistem 
MBR.  
 

Conform planurilor de activitate ale GIZ şi ale 
consorţiului GOPA II, celelalte activităţi, 
inclusiv atelierele de lucru, vizitele de studiu, 
etc., sunt planificate pentru 2013 în scopul 
construirii continue a capacităţii partenerilor 
GIZ pe MSPL.  

 

 



 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

29  

Capitolul 2. Servicii publice locale 

      2.1. Dezvoltarea capacităţilor în planificare şi programare strategică locală  

Prezentul subcapitol reflectă intervenţiile 
majore în planificarea şi programarea 
strategică locală în localităţile raioanelor 
Râşcani, Floreşti, Șoldăneşti, Rezina şi Cahul. 

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

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

 
Echipa Centrului pentru Instruire Avansată în 
domeniul Dezvoltării Rurale (SLE) a 
Universităţii Humboldt, Berlin a fost 
subcontractată în anul 2012 pentru a contribui 
la dezvoltarea conceptelor practice de 
identificare a priorităţilor investiţionale în 
domeniul MDS, pentru a propune modalităţi 
pentru consolidarea furnizorilor de servicii 
existenţi în ceea ce priveşte regionalizarea, 
susţinerea APL din raioanele Șoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti în actualizarea capitolului 
MDS al SDSE. 
 
Echipa SLE, în strânsă colaborare cu agenţiile 
de dezvoltare regională (ADR), a avut drept 
scop susţinerea administraţiilor regionale în 
dezvoltarea planurilor strategice specifice 
domeniului managementului deşeurilor solide 
în vederea includerii acestora sub forma unor 
capitole separate în fiecare din strategiile 
raionale de dezvoltare socio-economică. 
Urmează a fi elaborate în comun, într-un mod 
participativ, noi perspective asupra modului 
de soluţionare a provocărilor comune în ceea 
ce priveşte MDS în fiecare din cele trei 
raioane. Echipa SLE a acţionat în calitate de 
facilitator al procesului, favorizând 
comunicarea părţilor implicate dincolo de 
barierele politice şi administrative. Pe lângă 
iniţierea procesului de elaborare a 
conţinutului strategiei MDS, o altă 
componentă importantă a proiectului a 
constituit-o măsurile de dezvoltare a 
capacităţilor cu partenerii locali şi regionali în 

domeniul planificării strategice participative, 
precum şi a conceptului atelierului de lucru. 
Măsurile de acest gen vor contribui la 
susţinerea partenerilor în eforturile ulterioare 
a acestora de reproducere în mod 
independent a procesului de planificare. 
 
În mare parte, cooperarea a avut loc în spaţiile 
comune de interacţiune în decursul atelierelor 
de lucru şi s-a bazat pe dialogul dintre mai 
multe părţi interesate. 
 
La finalul misiunii sale, SLE a elaborat un 
raport. Raportul respectiv aduce drept 
exemplu modul în care planificarea strategică 
participativă poate fi practicată la nivel local în 
Republica Moldova şi modul în care aceasta 
poate contribui la modernizarea serviciilor 
publice locale în contextul descentralizării.   

Recomandări  

Echipa SLE a formulat câteva recomandări 
specifice sectorului cu privire la măsurile 
necesare pentru îmbunătăţirea sistemului 
actual de management al deşeurilor solide. 
Recomandările generale referitoare la 
planificarea specifică conturează modul în 
care planificarea strategică participativă a 
serviciilor publice locale poate fi consolidată. 
 
În ceea ce priveşte MDS, echipa SLE 
recomandă: 
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� Finalizarea şi aprobarea cât mai 

curând posibilă, de către Ministerul 

Mediului, a Strategiei Naţionale cu 

privire la managementul deşeurilor 

solide şi a legii actualizate privind 

deşeurile menajere, astfel încât 

administraţiile locale să poată face 

referinţă la documente fiabile, precum 

şi la legislaţie; 

� Factorii de luare a deciziilor să ţină 

cont de experienţa deja existentă a 

Moldovei în ceea ce priveşte MDS. Pe 

lângă experienţa existentă în 

dezvoltarea şi implementarea 

strategiei regionale a deşeurilor, 

echipa SLE a identificat potenţialul 

sectorului privat în această privinţă. 

Factorii de decizie trebuie să înveţe 

din experienţele existente şi să 

contribuie la crearea unor astfel de 

experienţe;  

� Organizaţiile non-guvernamentale – 

care sunt în stare să crească nivelul de 

sensibilitate în rândul populaţiei – 

trebuie să desfăşoare activităţi de 

creştere a sensibilităţii în colaborare 

cu autorităţile locale (APL1 şi APL2) 

prin diverse metode, precum ar fi zile 

naţionale de curăţenie, campanii de 

informare în şcoli sau expoziţiile 

publice. 

 
Referitor la planificarea strategică 
participativă, echipa SLE recomandă:  

� Aprobarea de către autorităţile 

naţionale a unui cadru legislativ 

privind planificarea strategică în 

vederea asigurării unui ghid cu privire 

la modul de dezvoltare a SDSE;  

� Crearea de către APL2 a unui 

departament de planificare strategică 

în vederea instituţionalizării 

procesului de planificare;  

� MDRC, în colaborare cu organizaţiile 

internaţionale, să consolideze rolul 

Agenţiilor de Dezvoltare Regională 

care reduc decalajul dintre nivelul 

naţional şi cel regional. Pentru 

susţinerea adecvată a procesului de 

planificare strategică, MDRC ar trebui 

să sporească resursele financiare şi 

umane din cadrul ADR-urilor şi să 

întreprindă măsuri de dezvoltare a 

capacităţilor personalului acestora.  

 

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

Pe parcursul anului precedent, prin 
intermediul proiectului a fost oferit suport 
tehnic comunităţilor raioanelor Râşcani şi 
Cahul în procesul de actualizare a capitolului 
ce ţine de MDS din Strategiile de dezvoltare 
socio-economică a raioanelor respective. 
Proiectul a oferit asistenţă în ceea ce priveşte 
aplicarea abordării participative în procesul de 
planificare, şi, drept rezultat, în 2012 a fost 
aprobată SDSE a raionului Cahul.  

Ca urmare a solicitării parvenite din partea 
autorităţilor locale, MSPL va oferi sprijin 
administraţiilor raioanelor Cahul şi Râşcani în 
procesul de implementare a Planului de 
Acţiuni referitor la SDSE. Cu suportul MSPL, 
ADR Sud şi ADR Nord, în decembrie 2012, a 
fost iniţiat procesul de pregătire a studiilor de 
fezabilitate pentru aprovizionarea cu apă şi 
canalizare în raionul Cahul şi clusterul Prut, a 
raionului Râşcani.  
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2.2. Dezvoltarea capacităţilor APL pentru cooperare intercomunitară şi 
dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de servicii 

În perioada precedentă de raportare a fost 

analizat cadrul legal pentru instituţionalizarea 

structurii CIC în MDS de către municipalităţile 

raioanelor Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti. La 

momentul de faţă, un grup de experţi a 

elaborat câteva metode de instituţionalizare a 

serviciului.  

 

O echipă de experţi naţionali a fost desemnată 

pe termen scurt pentru elaborarea formelor 

juridice şi instituţionale potenţiale de 

furnizare în comun a serviciilor de alimentare 

cu apă şi canalizare în oraşul Cahul şi satele 

Roşu, Crihana Veche şi Manta. Concluziile – 

inclusiv o revizuire critică a experienţelor 

donatorilor internaţionali în acest sector – au 

fost frecvent prezentate şi discutate cu părţile 

implicate în proiect şi Grupul de lucru local 

corespunzător. În prezent, echipa de experţi 

pregăteşte raportul final. Acest raport reflectă 

situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu 

apă şi canalizare, şi oferă o analiză SWOT a 

formelor potenţiale juridice şi instituţionale 

identificate pentru prestarea de servicii în 

comun. În plus, echipa de experţi a pregătit şi 

efectuat o vizită de studiu a Grupului de lucru 

local în România în vederea familiarizării cu 

modalităţile de furnizare în comun a serviciilor 

şi pentru a face schimb de experienţă.   

 

Un expert naţional a fost desemnat pentru 

pregătirea structurii tarifare pentru apă şi 

calculele corespunzătoare, care să se bazeze 

pe o evaluare a posibilităţii de adaptare a 

structurii tarifare existente la apă pentru 

furnizarea de servicii extinse. Concluziile 

evaluării şi posibilele ajustări vor fi prezentate 

şi discutate cu Grupul local de lucru. 

 

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni: 

 

Proiectul va continua să acorde AT pentru mai 

mult de 70 de municipalităţi din raioanele 

Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti, care au semnat 

acorduri de dezvoltare a unui serviciu de 

management integrat al deşeurilor solide. 

Asistenţa va fi orientată către administraţia 

locală şi anume în procesul de selectare a unei 

structuri instituţionale corespunzătoare 

serviciului şi în elaborarea documentelor-

cadru pentru instituţionalizarea structurii CIC.  

 

Municipalităţile raionului Cahul şi cele ale 

Clusterului Prut al raionului Râşcani vor 

beneficia de asistenţă tehnică în selectarea şi 

implementarea celei mai potrivite forme de 

organizare a serviciilor AAC.  

 

În scopul realizării activităţilor sus menţionare, 

proiectele vor presupune colaborarea cu 

reprezentanţii APL-urilor, autorităţile centrale, 

factorii de decizie politică, reprezentanţii 

instituţiilor donatoare, organizaţii naţionale şi 

internaţionale şi reprezentanţii comunităţii 

oamenilor de ştiinţă (cercetători şi 

dezvoltatori). 
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Capitolul 3. Implementarea proiectelor pilot 

 
În 2010, MSPL în colaborare cu MDRC, a 
selectat cinci proiecte-pilot în cele trei 
sectoare ale AAC, MDS şi EE. Aceste 
proiecte-pilot au fost cele mai relevante în 
ceea ce priveşte accentuarea faptului că 
comunităţile beneficiare dau dovadă de 
responsabilitate şi disponibilitate pentru 
soluţionarea necesităţilor lor de bază într-
un mod transparent, inovator şi de 
cooperare.  
 
Asistenţa tehnică MSPL este oferită de 
consultanţi locali permanenţi în domeniul 
serviciilor publice, care, împreună cu 

personalul ADR-urilor, oferă asistenţă 
comunităţilor selectate în procesul de 
dezvoltare a capacităţilor APL-urilor în ceea 
ce priveşte planificarea şi programarea 
investiţiilor, dezvoltarea capacităţii 
furnizorilor de servicii şi dezvoltarea 
capacităţii de implementare a investiţiilor 
fizice în dezvoltarea sau modernizarea 
serviciilor comunale. Toate aceste procese 
sunt monitorizate şi evaluate de către ADR-
uri cu sprijinul unor consultanţi 
internaţionali şi naţionali pe termen scurt. O 
scurtă descriere a celor cinci proiecte-pilot 
şi a statutului lor de implementare este 
prezentată mai jos.  

 

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

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Scopul proiectului constă în furnizarea de 

apă potabilă locuitorilor satului Duruitoarea 

Veche şi îmbunătăţirea calităţii serviciului 

de aprovizionare cu apă şi canalizare în 

localitatea Costeşti din raionul Râşcani, 

situat în Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova. 

 

Obiective: 

� Construcţia sistemelor de 

alimentare cu apă şi a sistemului de 

canalizare în satul Duruitoarea 

Veche; 

� Îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

AAC în satul Costeşti; 

� Informarea cetăţenilor cu privire la 

importanţa gestionării eficiente a 

resurselor de apă.  

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

Îmbunătăţirea infrastructurii furnizorului 
de servicii „Apă Canal Costeşti” 
 
Datorită celor 50.000 Euro suplimentari 
oferiţi de către Guvernul German, au fost 
întreprinse măsuri de îmbunătăţire ale 
infrastructurii furnizorului de servicii „Apă 
Canal Costeşti”. În urma achiziţiilor publice, 
în noiembrie s-au desfăşurat lucrări de 
reparaţie ale oficiului „Apă Canal Costeşti”. 
Pe perioada desfăşurării lucrărilor de 
reparaţie, consultantul GIZ însoţit de 
reprezentantul ADR Nord şi supervizorul 
tehnic au întreprins şapte vizite de 
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monitorizare. Măsurile respective vor 
conduce la crearea premiselor pentru 

furnizarea în comun a serviciilor de ACC în 
Clusterul Prut al raionului Râşcani.   

 

 
 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Planul de afaceri pentru „Apă Canal 
Costeşti” a fost aprobat de către consiliul 
local. Acesta va contribui la îmbunătăţirea 
calităţii serviciilor de ACC în comuna 
Costeşti. 
 

Planificare, monitorizare şi management 

 

� Planul Operaţional al Proiectului 

pentru anul 2013 a fost actualizat în 

colaborare cu ADR Nord şi primăria 

comunei Costeşti; 

� În noiembrie, o delegaţie din 

Germania, condusă de către Dr. Leo 

Kreuz, şeful Direcţiei pentru Europa 

de Est a Ministerului Federal 

German pentru Cooperare 

Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi 

Sonja Schuler, reprezentatul BMZ, a 

vizitat raionul Râşcani. Această 

vizită a avut loc în contextul 

negocierilor guvernamentale 

moldo-germane cu privire la 

fondurile de asistenţă financiară şi 

tehnică. La eveniment a participat 

Dl. Valerian Bânzaru, Directorul 

Direcţiei Generale Dezvoltare 

Regională a Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor şi Dl. Ion 

Bodrug, Directorul ADR Nord. 

Membrii delegaţiei au avut o 

întrevedere cu primarul de Costeşti, 

Dl. Ivan Pleşca, după care au vizitat 

satul Duruitoarea Veche. În agenda 

vizitei a fost de asemenea inclusă o 

şedinţă cu administraţia ADR Nord, 

administraţia raionului, cetăţenii, 

furnizorul de servicii „Apă Canal 

Costeşti”, referitoare în special la 

staţia de pompare şi cea de epurare 

care urmează a fi renovate;   

� Procesul de desfăşurare a Studiului 

de Fezabilitate pentru Clusterul Prut 

al raionului Râşcani a fost iniţiat în 

urma adoptării SDSE de către 

consiliul raional Râşcani. În acest 

context, au fost organizate două 

şedinţe ale experţilor cu grupurile 

locale de lucru pentru desfăşurarea 

studiului de fezabilitate. Totodată, 
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experţii au avut întrevederi cu ONG-

urile locale cu tematica  

 

 accesibilităţii / disponibilităţii de 

 achitare a studiului. 

 

Lecţiile învăţate: 

 

Investiţii fizice 

 
Prezenţa supervizorului tehnic în teritoriu 

reprezintă un aspect important al 

procesului de monitorizare al calităţii. De 

asemenea, vizitele săptămânale de 

monitorizare sunt importante pentru 

gestiunea proiectului de către consultantul 

GIZ şi reprezentantul ADR Nord.  

 

Graţie implicării beneficiarului proiectului la 
toate etapele de implementare a acestuia, 
există garanţia că proiectul se realizează în 
conformitate cu aşteptările utilizatorilor 
finali. Prin urmare, la etapa finală de 
recepţie şi transmitere a lucrărilor de 
construcţie finalizate către „Apă Canal” 
Costeşti de la ADR Nord nu vor apărea 
anumite  probleme sau neînţelegeri în acest 
sens.  
 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Cu toate că Planul de Afaceri pentru „Apă 

Canal” Costeşti oferă soluţii de îmbunătăţire 

a serviciilor de ACC în comuna Costeşti, şi 

pe viitor, şi în Clusterul Prut, furnizorul de 

servicii necesită asistenţă din partea 

experţilor pentru elaborarea programelor 

investiţionale pe termen lung, pentru 

elaborarea unui sistem de penalizare a 

clienţilor care nu respectă contractul de 

prestare a serviciilor, precum şi pentru 

elaborarea unui instrument de facturare.   

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Procesul de planificare constituie o etapă 

importantă în implementarea proiectului. 

Astfel, implicarea tuturor partenerilor în 

acest proces reprezintă o garanţie a faptului 

că se va ţine cont de toţi factorii şi toate 

opiniile. Acest fapt oferă managerului de 

proiect oportunitatea de realizare a 

proiectului în termen şi în conformitate cu 

toţi indicatorii. Partea ce ţine de 

monitorizare este la fel esenţială, în special 

în ceea ce priveşte implicarea beneficiarului 

final al proiectului, dar şi a supervizorului 

tehnic în procesul respectiv.    
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Activităţi planificate pentru următoarele 

trei luni:  

 

Investiţii fizice 

 

� Vor fi finalizate lucrările de 

reparaţie oficiilor „Apă Canal” 

Costeşti;  

� Va fi elaborat bugetul pentru 

achiziţionarea echipamentului 

special pentru furnizorul de servicii 

„Apă Canal” Costeşti.   

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Vor fi pregătite programe de 

investiţii pe termen-lung şi planuri 

de reabilitare; 

� Va fi elaborat un sistem de 

penalizare a clienţilor care nu 

respectă contractul de prestare a 

serviciilor; 

� Va fi elaborat un instrument de 

facturare;  

� Va fi desfăşurată o instruire pentru 

angajaţii „Apă Canal” Costeşti. 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

� Va fi elaborat un Plan de Activitate 

detaliat pentru anul 2013;  

� Va fi monitorizat faptul că fiecare 

municipalitate a raionului Râşcani 

să actualizeze SDSE sa în 

conformitate cu SDSE raională;  

� Studiul de Fezabilitate pentru 

clusterul prioritar Prut se va afla în 

proces de derulare;  

� Va fi facilitat procesul de semnare a 

acordurilor de cooperare 

intercomunitară privind furnizarea 

în comun a serviciilor de apă şi 

canalizare între clusterul Prut, 

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

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Proiectul are drept scop aprovizionarea cu 

apă potabilă a 3700 de locuitori ai satului 

Roşu. Rezultatele proiectului vor consta în: 

12,5 km de apeduct, două staţii de pompare 

pentru menţinerea presiunii şi cinci puncte 

de aprovizionare cu apă pentru hidranţii de 

incendiu.   

 

Realizări: 

 

Investiţii fizice 

 

Sistemul de Apă. Construcţia apeductului a 

fost finalizată conform graficului de lucru al 

companiei de construcţie şi a presupus 

toate fazele tehnologice de executare a 

proiectului:  

1. Prelucrarea terenului; 

2. Lucrări de instalare a conductelor; 

3. Lucrări de instalare a fântânilor;  

4. Asamblarea şi instalarea robinetelor 

de incendiu; 

5. Lucrări de construcţie a staţiilor de 

pompare. 

 

În decembrie 2012, infrastructura de apă 

nou construită a fi transferată de la ADR 

către APL Roşu.  

 

 

Investiţii fizice: Sistemul de canalizare  

În anul 2011, Guvernul României a aprobat 

alocarea sumei de 200.000 Euro pentru 

extinderea acestui proiect. Primăria 

localităţii Roşu a organizat în decembrie 

2011 o licitaţie publică în vederea selectării 

unei firme de proiectare care să elaboreze 

desenele tehnice ale noului sistem de 

canalizare. Compania de proiectare a fost 

contractată de primăria localităţii Roşu în 

baza sumei de 200.000 MDL alocată din 

bugetul local. Desenele tehnice ale 

sistemului de canalizare au fost 

reactualizate o dată cu efectuarea studiului 

hidrologic. Din cauza complexităţii sporite a 

proiectării, lucrările au fost încheiate în 

septembrie, la acest moment, proiectul 

fiind deja verificat, având expertiza 

efectuată de către instituţiile relevante.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

În rezultatul analizei diagnostice 

desfăşurate în 2011 în colaborare cu 

administraţia Apă Canal Cahul, a fost 

întocmită o listă a necesităţilor 

operaţionale, care trebuie să fie finanţate 

din surse adiţionale, oferite de GIZ, către 

sfârşitul lunii februarie 2013. Aceste 

necesităţi ţin de achiziţionarea 

echipamentului tehnologic, echipamentului 

de siguranţă, echipamentului IT. De 

asemenea, la acest moment este elaborat 

un program de instruire pentru angajaţii 

Apă Canal, care va fi implementat pe 

parcursul anului 2013. 
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Planificare, monitorizare şi management 

 

Cahul este unul din primele raioane din 

Moldova care a pregătit şi actualizat un 

capitol din Strategia sale de Dezvoltare 

Socio-Economică privind aprovizionarea cu 

apă şi canalizare. Această strategie, 

adoptată la mijlocul anului 2012, prevede 

faptul că aprovizionarea cu apă, 

fragmentată la momentul actual, va fi 

regionalizată în baza unei surse de apă. În 

raionul Cahul, întreg teritoriul va fi 

aprovizionat cu apă din admisia existentă de 

apă şi staţia de epurare a oraşului Cahul.   

 

În decembrie 2012, conform Planului de 

Acţiuni al SDSE actualizată, administraţia 

raionului Cahul, cu suportul GIZ şi ADR Sud, 

a iniţiat procesul de pregătire a studiilor de 

fezabilitate cu privire la aprovizionarea cu 

apă şi canalizare în raionul Cahul. Datorită 

acestor produse, care vor fi disponibile în a 

doua jumătate a anului 2013, va fi posibil de 

estimat posibilitatea de atragere a 

investiţiilor în domeniul alimentării cu apă şi 

canalizare.  

 

De asemenea, în decembrie 2012 a fost 

prezentat primul proiect al sarcinii 

experţilor care vor coordona activităţile ce 

ţin de oferirea ajutorului şi suportului 

specializat pentru oraşul Cahul şi satele 

Roşu, Crihana Veche şi Manta în vederea 

elaborării, aprobării şi implementării formei 

legale şi instituţionale de furnizare în comun 

a AAC pe teritoriile respective. Pe lângă 

acest obiectiv, rezultatul activităţii 

experţilor constă în contribuţia acestora la 

elaborarea abordărilor legale şi 

instituţionale privind furnizarea în comun a 

AAC în situaţii similare în Republica 

Moldova.  

 

Lecţiile învăţate: 

 

Investiţii fizice 

 
Prezenţa supervizorului tehnic independent 

în teritoriu reprezintă un element-cheie în 

procesul de monitorizare al calităţii. În 

Republica Moldova, specialiştii locali au un 

grad redus de profesionalism. Chiar şi în 

cazul în care aceştia sunt acreditaţi de stat 

pentru prestarea serviciilor specializate, ei 

nu dispun de suficientă experienţă şi 

responsabilitate.    

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Pentru a obţine succes în procesul de 

consolidare a capacităţii, este important de 

a începe cu estimarea necesităţilor de 

instruire.  

 

Una din condiţiile-cheie ale programului de 

consolidare a capacităţii este 

disponibilitatea locuitorilor de a participa la 

instruire.  
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Planificare, monitorizare şi management 

În procesul de actualizare a capitolului 

referitor la AAC din SDSE, au fost 

identificate câteva aspecte cu scopul de a 

replica acest exerciţiu în alte raioane:   

� În procesul de planificare este 

necesară îndrumarea din partea 

terţilor din afara comunităţii, 

precum sunt experţii în planificare 

strategică. De asemenea, este 

binevenită implicarea persoanelor 

responsabile de AAC la nivel 

naţional, regional şi local;  

� Asistenţa juridică este foarte 

importantă pentru consolidarea 

procesului de planificare şi anume 

pentru stabilirea de legături între 

strategiile la nivel naţional, regional 

şi local (de o importanţă majoră 

pentru ADR-uri). Colectarea de date 

la nivel local necesită mai mult 

timp. Persoanele responsabile de 

colectarea datelor trebuie să fie 

instruite în acest domeniu;  

� În procesul de cercetare / 

consultare trebuie să fie implicaţi 

reprezentanţii de bază ai 

instituţiilor locale care cunosc 

informaţia şi au putere de decizie;  

� Identificarea soluţiei corecte pentru 

aprovizionarea cu apă şi canalizare 

la nivel naţional necesită o 

îndrumare clară din partea 

Ministerului Mediului. Este necesar 

ca viziunea naţională privind 

aprovizionarea cu apă, 

managementul serviciului, precum 

şi cerinţele legale să se cunoască de 

la începutul procesului de 

planificare.  

Toate activităţile şi evenimentele legate de 

acest proiect cunosc o scară largă de 

diseminare şi sunt accesibile în diverse 

surse de informare: paginile web ale 

misiunilor diplomatice ale României şi 

Germaniei, mass-media locale.  

 

Activităţi planificate pentru următoarele 

trei luni:  

 

Investiţii fizice 

Construcţia sistemului de canalizare în 

satul Roşu: planificată pentru luna martie 

2013.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

Ameliorarea managementului serviciilor 

publice prin extinderea planului de 

restructurare a întreprinderii municipale 

„Apă Canal Cahul”: în baza recomandărilor 

incluse în Raportul de Analiză Economică 

„Apă Canal Cahul”. Pentru îmbunătăţirea 

serviciului de management al apei va fi 

elaborat un plan de acţiuni.  

 

Campania de informare şi sensibilizare a 

consumatorilor: ADR Sud, cu susţinerea 

GIZ, va contracta o firmă din regiunea de 

sud în vederea pregătirii şi organizării 

campaniei de informare şi sensibilizare. 

Selectarea companiei se va efectua în baza 

unui set de termeni de referinţă, în 

conformitate cu cerinţele de transparenţă.  

 

Planificare, monitorizare şi management 

Implementarea capitolului AAC al SDSE a 

raionului Cahul: În perioada următoare va fi 

elaborat Ghidul de planificare în domeniul 

aprovizionării cu apă şi canalizare.  
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3.3. Implementarea Proiectului-pilot privind managementul deşeurilor 
solide: „Extinderea managementului integrat al deşeurilor către zonele 
rurale din bazinul râului Ciorna”  

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Proiectul-pilot are drept scop reducerea 

poluării mediului prin extinderea 

managementului integrat de colectare şi 

stocare a deşeurilor oraşului Șoldăneşti pentru 

7 sate amplasate în bazinul râului Ciorna, 

precum şi în alte localităţi din raioanele 

Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti, care va ajunge să 

acopere necesităţile unui număr de 

aproximativ 200.000 de locuitori.  

 

Proiectul are drept scop realizarea 

următoarelor rezultate de bază:  

 

� Actualizarea capitolului SDSE cu 

privire la MDS prin  abordarea 

planificării participative şi integrate;  

� Construirea sistemului de MDS 

(depozitul de deşeuri, staţiile de 

transfer, staţiile de reciclare, 

aspectele logistice, etc.);  

� Îmbunătăţirea CIC în vederea creării şi 

menţinerii unui management durabil 

al sistemului de MDS;  

� Îmbunătăţirea gestiunii şi 

operaţiunilor furnizorului de servicii 

de MDS;  

� Informarea beneficiarilor serviciului 

de MDS cu privire la colectarea 

separată a deşeurilor şi adoptarea 

unei atitudini responsabile vis-a-vis de 

mediul înconjurător.  

 

 

 

Realizări: 

 

Investiţii fizice 

Desenele tehnice ale depozitului sanitar de 
deşeuri din Șoldăneşti 
 
Ţinând cont de faptul că la această etapă 
există posibilitatea de extindere a serviciului 
pentru un număr mai mare de localităţi din 
aceste trei raioane, GIZ a invitat un expert 
pentru a analiza desenele tehnice ale 
depozitului de deşeuri din Șoldăneşti. Astfel, s-
a decis de a extinde perimetrul primei faze de 
construcţie a depozitului, deoarece este 
necesară creşterea volumului bazinului în 
vederea eliminării deşeurilor, astfel 
contribuind la utilizarea pentru minim 5 ani a 
primei etape de construcţie a depozitului. 
Acest fapt va permite de la bun început 
eliminarea corespunzătoare a unui volum de 
deşeuri reziduale determinat de un număr mai 
mare de locuitori.  

 
Desenele tehnice ale Staţiei de reciclare din 
Șoldăneşti  
 
Activităţile de reciclare sporesc durata de 
funcţionare a depozitelor de deşeuri în medie 
cu 2-3 ani, iar utilizarea unor instalaţii 
adecvate de compactare – cu încă 2 ani. Per 



 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

40  

total, combinaţia dintre reducerea deşeurilor 
şi compactarea corespunzătoare a acestora 
permite extinderea perioadei de funcţionare 
cu până la 5 ani. Activităţile recomandate de 
către expertul internaţional se referă la 
consolidarea şi susţinerea activităţilor 
direcţionate spre reducerea deşeurilor 
(reciclarea, compostarea, etc.) în cadrul 
autorităţilor locale participante, precum şi 
achiziţionarea echipamentului corespunzător 
de compactare pe parcursul etapei de 
implementare a depozitului de deşeuri. Prin 
urmare, o nouă direcţie a MSPL o reprezintă 
investiţiile în construcţia Staţiei de reciclare şi 
a instalaţiei de compostare în Șoldăneşti. 
Aceste instalaţii vor contribui la creşterea 
volumului de elemente reciclabile şi compost 
şi vor contribui direct la creşterea duratei de 
funcţionare a depozitelor de deşeuri. 
 
În ceea ce priveşte statutul actual al desenelor 
tehnice ale Staţiei de reciclare din Șoldăneşti, 
acestea au fost deja finalizate şi aprobate de 
către Centrul Naţional pentru Sănătate 
Publică. La acest moment, GIZ pregăteşte 
Documentele de licitaţie pentru construirea 
staţiei de reciclare. Pe de altă parte, expertiza 
de mediu nu a fost încă finalizată, aceasta 
urmând să se încheie în curând.  
 
Desenele tehnice pentru Staţia de reciclare de 
la Floreşti  
 
În ceea ce priveşte statutul desenelor tehnice, 
acestea sunt în proces de elaborare, iar 
compania Globeco International poate utiliza 
experienţa precedentă a Staţiei de reciclare de 
la Șoldăneşti. Desenele tehnice urmează să fie 
finalizate către sfârşitul lunii februarie 2013.  
 
Desenele tehnice pentru staţia de transfer din 
Floreşti şi Cotiujenii Mari (Șoldăneşti) 
 
GIZ planifică organizarea unui concurs prin 
intermediul unui proces de licitaţie în vederea 
selectării unei companii care va elabora 
desenele tehnice pentru staţia de transfer din 

Floreşti. Conceptul preliminar al proiectului, 
precum şi termenii de referinţă pentru 
selectarea companiei care va elabora desenele 
tehnice a fost elaborat de către expertul 
internaţional în domeniul mediului. 
 
În cadrul următoarei misiuni a expertului 
internaţional în domeniul mediului, în bază de 
concurs, urmează a fi selectată compania care 
va elabora desenele tehnice.   
 
Aprobarea în întregime a cererilor de 
susţinere financiară pentru FNDR privind 
proiectele din Șoldăneşti şi Floreşti  
 
Cu susţinerea GIZ, APL I ale oraşelor Șoldăneşti 
şi Floreşti au pregătit Notele Conceptuale, şi 
ulterior au fost elaborate în întregime cererile 
de susţinere financiară pentru FNDR. Proiectul 
din Șoldăneşti este denumit „Îmbunătăţirea 
serviciilor municipale privind sistemul de 
colectare a deşeurilor solide, stocare 
controlată şi măsuri de sustragere şi reducere 
a deşeurilor în raionul Șoldăneşti şi alte 
localităţi din bazinul râului Ciorna”, iar 
proiectul din Floreşti este denumit „Un mediu 
curat pentru o societate durabilă”. Ambele 
proiecte au fost selectate pentru a fi finanţate 
în anul 2013. În prezent, la evaluarea ambelor 
proiecte acestea au acumulat un număr 
considerabil de puncte, iar acum urmează o 
ultimă sesiune a comisiei de evaluare la nivel 
naţional.    
 
Construcţia platformelor în raioanele Floreşti, 
Șoldăneşti şi Rezina.  
 
În decursul perioadei de raportare, au fost 
pregătite documentele pentru investiţii 
adiţionale în valoare de 2.1 milioane de Euro. 
Investiţiile sunt destinate combinării logistice 
în 3 raioane, care va contribui la construirea 
unui sistem adecvat de management integrat 
al deşeurilor solide în raioanele Floreşti, 
Șoldăneşti şi Rezina.  
 



 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

41  

Aceste fonduri vor fi utilizate în cel mai 
corespunzător mod în vederea acoperirii 
necesităţilor de colectare a deşeurilor tuturor 
localităţilor din raionul Șoldăneşti, pentru 
douăsprezece localităţi din raionul Floreşti şi 
patru localităţi din raionul Rezina. În total, în 
cele trei raioane, vor fi construite 474 de 
platforme. În acelaşi timp, a fost propusă 
susţinerea eforturilor de renovare a oficiului 
ÎM Regia Apă Șoldăneşti şi procurarea 
echipamentului necesar personalului.  
 
În perioada de raportare, ADR Centru a 
organizat un proces de licitaţie pentru 
selectarea companiei care urmează să 
construiască platformele în cele 35 de 
localităţi ale celor trei raioane. Procesul de 
licitaţie a fost condus de către ADR Centru cu 
participarea reprezentanţilor celor trei 
raioane, a ambelor ADR-uri şi MDRC.  
 
La momentul de faţă, în raionul Floreşti au 
fost deja finalizate lucrările de construcţie a 
150 de platforme din totalul de 215 
planificate; în raioanele Șoldăneşti şi Rezina, 
din totalul de 259 de platforme, 138 sunt deja 
finalizate. În prezent, lucrările pentru 
construcţia platformelor şi repararea sediului 
sunt stopate din momentul înregistrării 
temperaturilor negative şi căderii zăpezii. 
Aceeaşi este şi situaţia cu privire la reparaţia 
sediului, care este finalizat în proporţie de mai 
mult de 50%.    

 
 
 

Achiziţionarea echipamentului  
  
În ceea ce priveşte achiziţionarea 
echipamentului, companiile au fost deja 
selectate, iar contractele semnate. 
Municipalitatea din Șoldăneşti a recepţionat 
deja un număr de containere de diferite 
mărimi. La acest moment, toate containerele 
sunt la Șoldăneşti, iar ulterior vor fi distribuite 
între APL-uri şi amplasate pe platformele 
corespunzătoare care urmează a fi construite.  
 
Totodată, în scurt timp la Șoldăneşti urmează 
a fi livrat şi restul echipamentului.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

În perioada octombrie – decembrie 2012 au 

fost organizate trei şedinţe care au avut drept 

scop abordarea subiectului celei mai adecvate 

viitoare structuri pentru structura furnizorului 

de serviciu. La acestea au participat 

reprezentanţii APL şi s-au desfăşurat în 

raioanele Șoldăneşti şi Floreşti. La momentul 

de faţă, GIZ pregăteşte proiectul viitoarei 

structuri, care va fi discutat în cadrul 

grupurilor de lucru formate pentru aspectele 

legale şi cele instituţionale, care utilizează 

abordarea CIC. În vederea stabilirii serviciului, 

este necesar de a avea acordurile pentru CIC 

din partea tuturor părţilor implicate.   

 

Planificare, monitorizare şi management 

 
În această perioadă, GIZ Moldova, cu 
susţinerea echipei SLE, a consultanţilor 
începători ai Universităţii Humboldt din 
Germania planifică un număr de activităţi în 
domeniul MDS, şi în special activităţi ce 
vizează procesul de actualizare a SDSE pentru 
cele trei raioane: Floreşti, Șoldăneşti şi Rezina. 
Toate activităţile au fost pregătite şi realizate 
la nivel local în cele trei raioane împreună cu 
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CALM, ADR Centru şi Nord, precum şi GIZ. 
Echipa SLE a facilitat iniţierea procesului de 
actualizare a SDSE prin utilizarea experienţei 
anterioare în domeniul apei. 
 
În urma desfăşurării unei serii de şedinţe şi 
ateliere de lucru, echipa SLE a întocmit un 
raport în care sunt incluse recomandări ce ţin 
de modul de pregătire a procesului de 
actualizare a SDSE în domeniul MDS. O ultimă 
şedinţă în acest sens a avut loc la 24 
octombrie 2012. Proiectul raportului a fost 
deja realizat, la moment documentul fiind în 
proces de finalizare. Următorii paşi vor fi 
întreprinşi de experţii GIZ, cu suportul 
experţilor locali şi internaţionali în domeniul 
mediului.  

 

Lecţiile învăţate: 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Au fost organizate sesiuni de lucru cu 

principalii actori – reprezentanţii MDRC, ai 

Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiile 

Teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat, 

Serviciul de Stat pentru Verificarea şi 

Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor, ADR 

Centru, APL Șoldăneşti – în cadrul cărora au 

fost discutate provocările proiectului-pilot.   

 

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni:  

 

Investiţii fizice 

� Pregătirea etapei I extinse de 
construcţie a depozitului de deşeuri 
conform desenelor tehnice;  

� Finalizarea desenelor tehnice privind 
staţia de reciclare din Floreşti. 
Ulterior, desenele tehnice vor fi 
depuse spre aprobare la Inspectoratul 
Ecologic de Stat şi Serviciul de Stat 

pentru Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor;  

� Selectarea companiilor, prin 
intermediul unui proces de licitaţie, 
pentru elaborarea desenelor tehnice a 
staţiei de transfer din Floreşti, precum 
şi a celei din Cotiujenii Mari 
(Șoldăneşti);  

� Pregătirea documentelor necesare 
pentru desfăşurarea licitaţiei în 
vederea construcţiei staţiei de 
reciclare din Șoldăneşti;  

� Finalizarea lucrărilor de construcţie în 
cele trei raioane: Floreşti, Șoldăneşti şi 
Rezina de construire a 474 de 
platforme;  

� Finalizarea lucrărilor de reparaţie a 
oficiului ÎM Regia Apa Șoldăneşti.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Efectuarea studiului de fezabilitate în 
trei raioane în ceea ce priveşte MDS;  

� Efectuarea studiului de referinţă, prin 
intermediul grupurilor de lucru CIC, în 
ceea ce priveşte domeniul MDS în 
raioanele Floreşti, Șoldăneşti şi 
Rezina;  

� Facilitarea şi crearea grupului de lucru 
conform abordării CIC pentru 
aspectele economice / tehnice şi 
pentru cele legale / instituţionale în 
vederea identificării companiei care va 
furniza serviciile în domeniul MDS; 

� Pregătirea tuturor acordurilor / 
contractelor necesare pentru 
furnizorul de servicii în domeniul MDS;  

� Lansarea unei campanii de informare 
şi sensibilizare în sectorul MDS pentru 
raioanele Floreşti, Șoldăneşti şi Rezina.  
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Planificare, monitorizare şi management 

 

� Facilitarea grupului de lucru pentru 
echipa de actualizare a SDSE din trei 
raioane; 

� Prezentarea de către echipa SLE a 
rezultatelor arhivate expertului în 

vederea verificării şi elaborării 
recomandărilor pentru actualizarea 
echipei SDSE, în cazul fiecărui raion; 

� Desfăşurarea procesului de actualizare 
al SDSE de către experţi în cele trei 
raioane.  
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3.4. Eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă „Creşterea 
eficienţei energetice a spitalului din Orhei” 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Acest proiect are drept scop creşterea 

eficienţei energetice a spitalului raional Orhei. 

Acest spital deserveşte şi locuitorii altor trei 

raioane. Astfel, acest spital poate fi considerat 

o instituţie de nivel regional.  

 

Realizări: 

 

Investiţii fizice 

 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 
Perinatal (blocul de maternitate) al Spitalului 
regional Orhei 

 
Pe parcursul 
perioadei 
octombrie-
decembrie a 
fost iniţiat 
procesul de 
semnare al 
acceptanţei 
finale şi de 
transmitere a 
obiectului în 
exploatare către 
beneficiar – 
Consiliul Raional 
Orhei.  

  
Instalarea Sistemului inteligent de 
monitorizare a consumului de energie 
 
Potrivit conceptului elaborat, sistemul de 
monitorizare trebuie să acopere următoarele 
fluxuri de resurse:   

� Gaz natural: consumul de gaz în 2011: 
3.093 MWh; 

� Energie electrică: consumul de 
energie electrică în 2011: 856 MWh; 

� Apă: consumul de apă potabilă în 
2011: 30.459 m³; 

� Energia termică livrată în blocurile 
instituţiei (prin sistemul raional de 
termoficare). 

 
Sistemul general de monitorizare urmează a fi 
elaborat astfel încât să preia automat datele 
indicate de contoare (valorile anuale, lunare, 
zilnice, orare pentru analiza pofilelor de 
sarcină) şi să transmită aceste date către staţia 
de lucru a sistemului de monitorizare prin 
intermediul unui sistem wireless (fără fir) de 
transfer de date.  
 
Costul total estimat este de aproximativ 
67.000 Euro, dintre care 20.000 Euro au fost 
alocaţi din fondurile suplimentare.  
 
În perioada indicată mai sus, au fost finalizate 
documentele de licitaţie şi inclusiv cerinţele 
tehnice. Licitaţia va fi lansată prin intermediul 
Agenţiei Achiziţii Publice.   
 
Măsuri ce urmează a fi implementate din 
fonduri alocate suplimentar 
 
În data de 20 septembrie 2012 a fost semnat 
Acordul Adiţional de Finanţare, iar în 14 
octombrie 2011 – Acordul special. Contribuţia 
financiară (sub formă de grant) urmează a fi 
utilizată exclusiv pentru:  
 

1) Implementarea unui sistem inteligent 
de monitorizare a consumului de 
energie în Spitalul Regional Orhei;  

2) Izolarea termică a blocului de Terapie 
şi Pediatrie; 

3) Renovarea reţelei interne de 
aprovizionare cu apă caldă şi rece a 
spitalului, precum şi a sistemului de 
canalizare a blocului de Pediatrie;  
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4) Renovarea şi modernizarea sistemului 
de iluminare exterioară al Spitalului 
Regional Orhei; 

5) Schimbarea ferestrelor şi uşilor 
blocului de Terapie al Spitalului 
Regional Orhei;  

6) Instalarea a trei substaţii autonome de 
termoficare în blocurile Spitalului 
Regional Orhei.  

 
Suma totală alocată suplimentar pentru 
Spitalul din Orhei este de 394.500 Euro, dintre 
care 20.000 Euro au fost destinaţi pentru 
Sistemul inteligent de monitorizare a 
consumului de energie. Această sumă include 
de asemenea suma primului acord 
(104.490,00 Euro), respectiv suma 
suplimentară de 290.010,00 fiind alocată 
pentru investiţiile fizice în Spitalul Regional 
Orhei.  
 
Pe motivul resurselor financiare limitate au 
fost anulate două măsuri (sub-proiecte) a) 
Izolarea termică a blocului de Terapie b) 
Instalarea a trei substaţii autonome de 
termoficare în blocurile Spitalului Regional 
Orhei. Cu toate acestea, elaborarea 
documentelor de licitaţie, inclusiv a 
specificaţiilor funcţionale necesare pentru 
măsurile anulate vor fi finalizate. Mai jos este 
prezentată informaţia cu privire la statutul 
sub-proiectelor suplimentare. 
 
a) Izolarea termică a blocului de Terapie 
(achiziţia lucrărilor) 
Compania Rodaris Pro SRL a fost contractată la 
13 decembrie 2012, suma totală a contractului 
constituind 1.789.322,31 MDL. În data de 14 
decembrie 2012, compania a început lucrările. 
Plata în avans a fost 357.864,46 MDL (20% 
conform contractului). 
 
b) Instalarea ferestrelor eficiente energetic în 
blocul de Terapie (achiziţia lucrărilor) 
Compania FerMod Plast SRL Pro a fost 
contractată la 13 decembrie 2012, suma totală 
a contractului constituind 629.500,00 MDL. La 

17 decembrie 2012 compania a început 
lucrările. Plata în avans în sumă de 171.361,00 
MDL (20% conform contractului) a fost 
efectuată în 21.12.2012. 
 
c) Renovarea reţelei interne de aprovizionare 
cu apă caldă şi rece a spitalului, precum şi a 
sistemului de canalizare a blocului de 
Pediatrie – aprovizionarea cu canalizare 
pentru blocul de Pediatrie (achiziţionarea 
lucrărilor)  
Compania AlexDan SRL a fost contractată la 
data de 19 noiembrie 2012, suma contractului 
constituind 856.805,00 MDL. În data de 12 
decembrie 2012, compania a început lucrările. 
Plata în avans de 125.900,00 MDL (20% 
conform contractului) a fost efectuată la 
12.12.2012. 
 
d) Renovarea şi modernizarea sistemului de 
iluminare exterioară eficient energetic al 
Spitalului Regional Orhei (achiziţionarea 
lucrărilor)  
Pentru acest sub-proiect, pregătirea 
documentelor de licitaţie este pe ultima sută 
de metri.  
 
În prezent, sunt în vigoare 3 contracte cu 
suma totală de 3.275.627,31 MDL sau 
207.318,18 Euro.  
 
Totodată, pentru implementarea sub-
proiectului menţionat nai sus, au fost 
contractate serviciile părţilor terţe (servicii de 
supraveghere la faţa locului)  

a) Supervizor tehnic pentru blocul de 
Pediatrie;  

b) Supravegherea conceptului proiectului 
de către autorul conceptului pentru 
AC Ca blocului de Pediatrie; 

c) Supervizor tehnic pentru izolarea 
termică a blocului de Terapie; 

d) Supervizor tehnic pentru instalarea 
ferestrelor eficiente energetic în 
blocul de Terapie.  
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Suma totală a serviciilor este de 32.300,00 
MDL sau 2.044,30 Euro. Se planifică 
contractarea unei expertize suplimentare 
pentru instalarea sistemului inteligent de 
monitorizare a consumului de energie.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

La 18 octombrie 2012, spitalul a fost vizitat de 
către un consultant internaţional GIZ, expert 
în domeniul construcţiilor. Expertul a 
examinat blocurile deja renovate (secţia 
maternităţii) şi cele care urmează a fi renovate 
(secţiile Terapie şi Pediatrie) şi a elaborat o 
serie de recomandări pentru îmbunătăţirea 
calităţii lucrărilor, care în ultimă instanţă vor 
contribui la atingerea obiectivului propus în 
ceea ce priveşte îmbunătăţirea eficienţei 
energetice a spitalului raional Orhei.   

Secţia Terapie 

Situaţia actuală:  

� Radiatoarele au fost instalate în acest 
bloc. Acestea sunt conectate la sala 
cazanelor care este preconizată să 
furnizeze încălzire pentru întreg 
complexul spitalului;   

� A început procesul de licitaţie pentru 
izolare; 

� A început procesul de licitaţie pentru 
noile ferestre; 

� Conceptul general al spitalului 
prevede amplasarea departamentului 
de chirurgie în această clădire. Pentru 
partea aceasta a clădirii trebuie să fie 
creat un sistem de ventilare special, 
probabil din cauza unor probleme de 
igienă, sistemul existent de ventilare 
neputând fi reactivat.  

Aspecte problematice: 

� Lipsa, până în prezent, a unei abordări 
integrate privind clădirea;   

� Lipsa unui concept sau documentelor 
de licitaţie pentru izolarea 
acoperişului / tavanului superior;  

� Lipsa documentelor de licitaţie pentru 
demolarea anexelor clădirii; 

� Lipsa conceptului / detaliilor pentru 
evitarea punţilor termice;  

� Lipsa conceptului / detaliilor / 
documentelor de licitaţie pentru 
izolarea subsolului;   

� Documentele de licitaţie nu conţin 
detalii corecte pentru instalarea 
ferestrelor.  

Posibile soluţii/ acţiuni de întreprins: 

� Noi documente de licitaţie pentru 
demolarea anexelor;  

� Noi documente de licitaţie pentru 
izolarea tavanului superior (etajului 
tehnic) sau a acoperişului; 

� Anexarea la documentele de licitaţie 
existente pentru ferestre a detaliilor 
corecte cu privire la modul de fixare a 
ferestrelor şi a poziţiei corecte în 
pereţi. Descrierea comună care 
trebuie să fie parte la licitaţie şi notele 
preliminare pentru instalarea 
ferestrelor;  

� Conceptul general să facă parte din 
toate documentele de licitaţie.  

Secţia Pediatrie 

Situaţia actuală:  

� Conceptul imobiliar al acestui complex 
al clădirii constă dintr-un balcon de 
acces care nu poate fi demolat fără 
schimbări majore în interiorul şi 
funcţionarea clădirii;  

� Procesul de licitaţie pentru încălzirea 
termică, ventilare şi canalizare sunt în 
curs;  

� Ferestrele au fost recent renovate, 
însă nu au fost instalate 
corespunzător. Nu au fost întreprinse 
măsuri pentru etanşarea aerului şi 
evitarea punţilor termice. 
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Aspecte problematice: 

� Balcoanele de acces nu pot fi izolate 
într-un mod satisfăcător din punct de 
vedere tehnic şi vor reprezenta pe 
viitor o sursă de umiditate şi punţi 
termice şi pereţii sunt atacaţi de fungi; 

� Lipsa, până în prezent, a unei abordări 
integrate privind clădirea;   

� Lipsa unui concept sau documentelor 
de licitaţie pentru izolarea 
acoperişului/ tavanului superior;  

� Lipsa documentelor de licitaţie pentru 
demolarea anexelor clădirii; 

� Lipsa conceptului / detaliilor pentru 
evitarea punţilor termice;  

� Lipsa conceptului / detaliilor / 
documentelor de licitaţie pentru 
izolarea subsolului. 

Posibile soluţii/ acţiuni de întreprins: 

� Din moment de balcoanele de acces 
nu pot fi izolate corect din punct de 
vedere tehnic, este necesar de crea un 
perete protector pentru faţada 
clădirii, pentru a crea o microclimă 
protejată a balcoanelor. Acest perete 
protector, posibil, va fi construit pe 
temelia deja existentă (e necesar de a 
verifica). Partea superioară a peretelui 
protector trebuie să fie prevăzut cu 
ferestre care să poată fi deschise 
pentru ventilare, pe perioada de vară. 
Acest perete protector va exclude 
contactul direct al balcoanelor cu 
clima din timpul iernii, ceea ce, prin 
urmare, va reduce necesitatea 
canalelor de termoficare; 

� Noi documente de licitaţie pentru 
demolarea anexelor;  

� Noi documente de licitaţie pentru 
izolarea tavanului superior (etajului 
tehnic) sau a acoperişului; 

� Conceptul general de izolare a clădirii 
să facă parte din toate documentele 
de licitaţie.  

Ca rezultat a recomandărilor expertului GIZ în 
construcţii, precum şi consultaţiilor cu 
expertul local în construcţii şi beneficiarii, a 
fost decis faptul că pentru blocul de Pediatrie, 
există la acest moment necesitatea elaborării 
unui concept de izolare a balcoanelor. În 
momentul raportării, proiectul conceptului a 
fost deja elaborat şi transmis spre consultări 
către Departamentul Construcţii al GIZ, în 
oficiul central din Eschborn.   

Lecţiile învăţate: 

 

Următoarele măsuri / intervenţii au fost 
implementate cu întârziere:  
 
1) Instalarea unui sistem inteligent de 
monitorizare a consumului de energie în 
Spitalul Regional Orhei. Achiziţiile publice 
urmează să fie lansate în curând şi acest fapt 
s-a datorat schimbării în luna septembrie a 
legislaţiei privind achiziţiile publice şi timpului 
necesar finalizării cerinţelor tehnice.  
 
2)  Izolarea termică a blocului de Terapie. 
Achiziţiile publice pentru aceste intervenţii au 
fost repetate. De asemenea, urmând 
recomandările expertului GIZ în construcţii, 
grosimea vatei minerale a crescut de la 8 cm la 
10 cm.  
 
3) Instalarea ferestrelor eficiente energetic în 
blocul de Terapie. Procedura de tender a 
durat mai mult timp, dat fiind faptul că a fost 
necesar de a clarifica unele aspecte legate de 
ofertele parvenite de la ofertanţi. În cele din 
urmă, a fost selectată compania care a oferit 
cea mai bună valoare U pentru ferestrele din 
PVC (1,42 W /Km2).   

 
De fapt, lecţiile învăţate sunt următoarele:  
sunt necesare documente de licitaţie bine 
elaborate şi, în special, cerinţele tehnice 
(specificaţiile). În acest scop, este necesară o 
expertiză calificată, care uneori e dificil să fie 
identificată într-un termen restrâns. De aceea, 
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este necesar ca documentele să fie pregătite 
în prealabil (minimum 6 luni).   
 

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni:  

 

Investiţii fizice 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 
Perinatal 

� Dezvoltarea contractului de transfer 
de proprietate;  

� Transferul de proprietate. 
 
Instalarea Sistemului inteligent de 
monitorizare a consumului de energie  

� Finalizarea documentelor de licitaţie 
pentru selectarea companiei ce va 
instala contoarele. Semnarea 
contractului cu câştigătorul licitaţiei şi 
demararea lucrărilor de instalare;  

� Contractarea supraveghetorului 
tehnic pentru monitorizarea lucrărilor 
de instalare a sistemului de 
monitorizare a consumului de energie 
în Spitalul Regional Orhei; 

� Contractarea unui expert (membru de 
sprijin) pe termen scurt în vederea 
verificării şi controlului calităţii 
sistemului de monitorizare al 
consumului de energiei în Spitalul din 
Orhei.   

 
Măsuri ce urmează a fi implementate din 
fondurile alocate suplimentar  
 
Instalarea a 3 substaţii de termoficare:  

� Finalizarea documentelor de licitaţie 
(măsura va fi pusă în aplicare în 
momentul disponibilităţii resurselor 
financiare)  

 
Izolarea termică a blocului de Terapie:  

� Finalizarea lucrărilor; 
� Recepţia finală a lucrărilor 

desfăşurate.  

Instalarea geamurilor eficiente din punct de 
vedere energetic pentru blocul de Terapie:  

� Finalizarea lucrărilor; 
� Recepţia finală a lucrărilor 

desfăşurate.  
 
Renovarea reţelei interne de aprovizionare cu 
apă caldă şi rece a spitalului, precum şi a 
sistemului de canalizare a blocului de Pediatrie 
– AC pentru blocul de Pediatrie:  

� Finalizarea lucrărilor; 
� Recepţia finală a lucrărilor 

desfăşurate.  
 
Renovarea sistemului exterior de iluminare cu 
unul eficient energetic: 

� Finalizarea documentelor de licitaţie;  
� Desfăşurarea achiziţiilor publice;  
� Finalizarea lucrărilor. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

� Pregătirea şi desfăşurarea atelierului 
de lucru „Eficienţa energetică în 
spitale – schimb de experienţă” în 
cadrul unui eveniment public şi a unei 
prezentări referitoare la Sistemul 
inteligent de monitorizare a 
consumului de energie, precum şi a 
rezultatelor acestuia;   

� Pregătirea şi efectuarea vizitei de 
studiu în locaţia din complexul 
Spitalului din Orhei unde a fost 
implementat cu succes proiectul 
privind eficienţa energetică;  

� Contractarea unei companii / unui 

ONG / a unor consultanţi pentru 

elaborarea materialelor de informare. 

Crearea schiţei materialelor de 

informare şi sensibilizare.  
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Planificare, monitorizare şi management 

 

� Elaborarea unui plan de gestiune a 
eficienţei energetice. Dezvoltarea 
conceptului planului de gestiune a 

eficienţei energetic pentru Spitalul 
Regional din Orhei;  

� Facilitarea Comitetului Director pentru 
activitatea de implementare a 
proiectului: organizarea şedinţelor de 
coordonare a proiectului, pregătiri şi 
suport logistic.    
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3.5. Eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie: “Iluminare 
stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche” 

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Proiectul prevede instalarea unui sistem de 

iluminare stradală pe principalele străzi şi 

clădiri ale instituţiilor publice în fiecare din 

cele şase sate din comuna Tătărăuca Veche. 

Aproximativ 2.200 de locuitori vor beneficia 

de acest proiect. 

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

În această perioadă, în conformitate cu 
proiectul tehnic "Iluminare stradă eficientă în 
comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca", şi 
în funcţie de bugetul alocat în baza Acordului 
de finanţare semnat între GIZ, MDRC şi ADR 
Nord, în valoare de 50.000 de euro, sau 
aproximativ 800.000 lei, SRL "SARCO-SERVICE" 
a executat lucrări de construcţie şi instalare a 
reţelelor de iluminare, instalarea felinarelor 
pe bază de tehnologie LED şi instalarea 
panourilor pentru evidența energiei electrice 
și dirijare cu sistemul de iluminat stradal. 
 
Lungimea reţelelor de iluminare stradală, 
precum şi numărul de lămpi pentru fiecare 
sat, care urmau să fie instalate, au fost 
discutate în cadrul întrunirilor cu primarul 
comunităţii Tătărăuca Veche, consilierii locali 
şi locuitorii din aceste localităţi. 
 
După aceste întâlniri, s-a decis să fie executate 
următoarele lucrări: 
 
în satul Tătărăuca Veche: 
reţele de iluminare stradală - 1,43 km, lămpi 
de iluminare stradală - 30 de unităţi, panouri 
electrice de forţă şi control - 3 unităţi; 

 
în satul Tătărăuca Nouă: 
reţele de iluminare stradală - 0,88 km, lămpi 
de iluminare stradală - 20 de unităţi, panouri 
electrice de  forţă şi control - 2 unităţi; 
 
în satul Slobozia Nouă: 
reţele de iluminare stradală - 0,6 km, lămpi de 
iluminare stradală - 18 unităţi, panouri 
electrice de  forţă şi control - 1 unitate; 
 
în satul Niorcani: 
reţele de iluminare stradală - 1,12 km, lămpi 
de iluminare stradală - 26 unităţi, panouri 
electrice de  forţă şi control - 3 unităţi; 
 
în satul Tolocăneşti: 
reţele de iluminare stradală - 0,4 km, lămpi de 
iluminare stradală - 11 unităţi, panouri 
electrice de  forţă şi control - 1 unitate; 
 
în satul Decebal: 
reţele de iluminare stradală - 0,255 km, lămpi 
de iluminare stradală - 8 unităţi, panouri 
electrice de  forţă şi control - 1 unitate. 

 
Lucrările de construcţie şi instalare a reţelelor 
şi de instalare a lămpilor de iluminare stradală 
în baza bugetului au fost finalizate. Pentru 
punerea în funcţiune a reţelelor de iluminare 
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stradală, au fost elaborate schemele tehnice 
electrice şi au fost efectuate măsurători 
electrice. Pe baza acestor documente, la 12 
octombrie 2012, Inspectoratul Energetic de 
Stat a emis documentele privind admiterea în 
exploatare a instalaţiilor electrice pentru 
utilizare. Conform acestor documente, SA 
"RED Nord-Vest" a semnat contractul de 
furnizare a energiei electrică cu primarul 
comunei Tătărăuca Veche.  
 
În noiembrie 2012, caietul de sarcini cu 
specificaţiile tehnice a fost elaborat şi pregătit 
pentru publicarea anunţului de achiziţii 
publice, fiind organizată licitaţia pentru 
executarea şi extinderea lucrărilor de 
construcţii şi instalare a reţelelor de iluminare 
stradală în conformitate cu proiectul tehnic. 
Propunerile privind parametrii de calitate 
sugeraţi de către Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, au fost incluse în specificaţiile 
tehnice. 
 
Licitaţia publică în vederea selectării 
companiei pentru extinderea şi executarea 
lucrărilor de construcţii şi instalare a reţelelor 
de iluminare stradală a avut loc la 5 decembrie 
2012. Câştigătorul licitaţiei, care satisfăcea 
condiţiile prevăzute în caietul de sarcini, a fost 
"SRL SARCO-SERVICE" din Chişinău. Contractul 
de lucrări a fost semnat la 10 decembrie 2012. 
Construcţia şi instalarea reţelelor de iluminare 
stradală şi montare a lămpilor de iluminare 
stradală au fost demarate şi se află în prezent 
în stadiu de executare. 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

APL din Tătărăuca Veche, pe baza Raportului 

de Asistenţă Juridică în identificarea modului 

optim de instituţionalizare a serviciului de 

iluminare stradală eficientă în Tătărăuca 

Veche, prin decizia consiliului local, a fondat şi 

a înregistrat Întreprinderea Municipală 

"Tătărăuca-SERVICE". După înregistrare, ÎM 

"Tătărăuca-SERVICE" nu au reuşit încă să 

funcţioneze pe deplin şi să genereze venituri. 

 

Primarul din Tătărăuca Veche a cerut GIZ să 

ofere sprijin prin angajarea de experţi sau a 

unei companii de consultanţă pentru a elabora 

un plan de afaceri pentru ÎM "Tătărăuca-

SERVICE" pentru o perioadă de 3-5 ani, care să 

permită acestei întreprinderi municipale să 

funcţioneze, să aibă surse de venit, să-şi 

acoperă toate cheltuielile şi să  genereze un 

sold pozitiv. În decursul acestei perioade, au 

fost elaboraţi şi stabiliţi termenii de referinţă 

pentru angajarea unei companii de 

consultanţă şi a unui expert internaţional în 

dezvoltarea unui plan de afaceri pentru o 

perioadă de 3-5 ani. Planul de afaceri, care 

urmează să fie elaborat se va baza pe o 

posibilă cooperare intercomunitară şi va servi 

ca un model pentru întreprinderile municipale 

nou-fondate care prestează aceste servicii 

publice. 

 

Au fost elaborate costurile estimative pentru 

reparaţia sediului ÎM "Tătărăuca-Service", 

fiind verificate de către Serviciul de Stat 

pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor 

şi Construcţiilor al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor. Tenderul pentru 

selectarea companiei care va executa lucrările 

de construcţii pentru reabilitarea sediului 

furnizorului de servicii, a avut loc pe 22 

octombrie 2012. Câştigătorul licitaţiei pentru 

executarea de lucrări de reabilitare a sediului 

întreprinderii municipale, care îndeplineşte 

condiţiile specificate în caietul de sarcini, a 

fost SRL "Nicsir-Flor" din Floreşti. Contractul 

de lucrări a fost semnat pe 26 noiembrie 2012. 

 

În decursul lunii octombrie 2012, pentru 

îmbunătăţirea capacităţii tehnice a 
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furnizorului de servicii în teritoriu, ÎM 

"TĂTĂRĂUCA-SERVICE", a fost elaborat caietul 

de sarcini cu specificaţiile tehnice pentru 

procurarea unui excavator-încărcător. La 31 

octombrie 2012, a avut loc licitaţia pentru 

selectarea companiei de livrare a 

excavatorului-încărcător. Câştigătorul pentru 

livrarea excavatorului-încărcător, care 

îndeplinea condiţiile prevăzute în caietul de 

sarcini, a fost SRL "East-Auto-Lada" din 

Chişinău. Contractul de livrare a tehnicii 

speciale a fost semnat la 1 noiembrie 2012. La 

13 decembrie 2012, a fost semnat actul de 

predare-primire. În prezent, excavatorul 

încărcător este livrat primarului comunei 

Tătărăuca Veche. 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Pentru a îmbunătăţi cunoştinţele şi a informa 
locuitorii despre scopurile principale ale 
proiectului în curs de implementare, pe baza 
termenilor de referinţă, a fost selectat un 
furnizor de servicii pentru organizarea 
campaniei de informare şi sensibilizare a 
beneficiarilor serviciului de iluminare stradală 
în comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, în 
cadrul proiectului lansat "Iluminare stradală 
eficientă în comuna Tătărăuca Veche". 
Câştigătorul a fost Centrul Regional Contact - 
Bălţi. Campania a fost orientată înspre mai 
multe grupuri-ţintă, cum ar fi oamenii de rând 

de toate vârstele din comuna Tătărăuca 
Veche, elevii şi profesorii de gimnaziul "Eva 
Gudumac", agenţii economici care operează în 
teritoriu, funcţionarii publici şi angajaţii din 
instituţiile publice. 
 
În timpul acestei campanii de informare şi 
sensibilizare au fost informaţi circa 1200 de 
locuitori ai comunei Tătărăuca Veche; au fost 
instalate 16 standuri informaţionale în cele 6 
sate ale comunei. În timpul campaniei "din uşă 
în uşă", cu ajutorul elevilor gimnaziului "Eva 
Gudumac", au fost distribuite circa 1000 de 
pliante şi au fost organizate 6 audieri publice. 
 

În scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor 
cetăţenilor şi pentru a ghida APL în 
organizarea unei legături durabile cu serviciul 
de iluminare stradală în zonele rurale ale 
Republicii Moldova, au fost elaboraţi termenii 
de referinţă în vederea selectării unui furnizor 
de servicii pentru a elabora si produce un film 
de scurt metraj despre iluminarea stradală 
eficientă în zonele rurale ale Republicii 
Moldova. Câştigătorul concursului a fost 
compania MEDIA STUDIO ART, care este în 
proces de elaborare a filmului. 

 

Lecţii învăţate: 

 

Investiţii fizice 

În urma implementării proiectului "Iluminarea 
stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche" 
au fost dezvăluite unele aspecte de care 
depinde soarta a reţelelor de iluminare 
stradală în zonele rurale ale Republicii 
Moldova. 
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În majoritatea zonelor rurale din Republica 
Moldova, reţelele de iluminare stradală 
constituie o parte a reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice şi sunt executate în comun 
(pe piloni şi consolă comună). Reţelele de 
iluminare stradală nu au fost exploatate şi 
întreţinute o lungă perioadă, din cauza lipsei 
de resurse financiare, atât din partea 
companiei de distribuţie a energiei electrice în 
teritoriu (RED), precum şi din partea APL. 
Drept rezultat, acest lucru a dus la 
deteriorarea reţelelor. 

Localităţile care au dorit să-şi promoveze 
imaginea, au găsit diferite soluţii, fără a face 
unele studii preliminare. Unele au mers pe 
calea restabilirii reţelelor vechi, altele au 
investit fonduri publice sau de grant, fără a lua 
în considerare atât consumul de energie, care 
trebuie să fie plătit lunar, cât şi costurile de 
întreţinere. În cazul în care comunele au 
investit în construcţia reţelelor de iluminare 
stradală (de obicei, aceste reţele sunt 
suspendate în comun cu reţelele de distribuţie 
pe aceiaşi piloni), aceste comune sunt impuse 
de către companiile de distribuţie a energiei 
electrice (RED) în teritoriu să plătească o chirie 
pentru stâlpi, indiferent dacă aceste reţele 
sunt sau nu funcţionale. 

Înainte de a începe construcţia reţelelor de 
iluminare stradală, proiectele tehnice trebuie 
să fie coordonate cu serviciile tehnice ale RED 
din teritoriu. Din cauza stării proaste a 
reţelelor de distribuţie, RED-urile impun 
condiţiile ca administraţiile publice locale să 
plătească lucrările de consolidare a reţelelor 
lor (de obicei, aceste lucrări constau în 
schimbarea şi instalarea pilonilor deterioraţi). 
Mai mult decât atât, APL-urile vor plăti 
societăţilor de distribuţie pentru întreţinerea 
reţelelor de iluminare stradală. În cele mai 
multe cazuri, plăţile pentru chiria stâlpilor şi 
întreţinere sunt comparabile cu plăţile pentru 
energia electrică consumată de către 
sistemului de iluminare stradală. 

În prezent, puţine dintre APL-urile rurale îşi 
permit să investească din propriul buget în 

reabilitarea reţelelor de iluminare stradală, 
deoarece aceste cheltuieli sunt destul de 
ridicate. În cazul în care APL-urile vor identifica 
întreprinderile municipale, care vor întreţine 
reţelele de iluminare stradală,  acestea trebuie 
să posede personal tehnic atestat, şi, practic, 
va trebui să le întreţină din bugetul local al 
acestor întreprinderi. 

O soluţie în acest sens va fi următoarea: 
 

� Reţelele de iluminare stradală trebuie 

să fie reabilitate de către RED, odată 

cu reconstrucţia reţelelor de 

distribuţie din zonele rurale. Din punct 

de vedere tehnic, acest lucru este 

posibil. Comunităţile rurale nu dispun 

de posibilităţi financiare şi tehnice. În 

acest caz, vor fi reduse considerabil 

costurile de construcţie şi întreţinere 

şi va creşte fiabilitatea. Prin urmare, 

este necesar ca legislaţia în acest 

domeniu să fie modificată, iar aceste 

costuri să fie incluse în tariful la 

energie electrică. 

� În cazul în care APL reabilitează sau 

reconstruieşte / construieşte reţelele 

de iluminare stradală din fonduri 

publice, granturi sau proiecte, aceste 

reţele vor fi transmise gratuit 

companiilor de distribuţie a energiei 

electrice (RED-urilor) din teritoriu, 

care în continuare vor fi întreţinute şi 

deservite din contul tarifului aplicat 

pentru energia electrică, iar APL-urile 

va plăti instalarea sau schimbarea 

lămpilor de iluminare şi energia 

consumată. 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

Pentru a avea un serviciu durabil de iluminare 
publică în zonele rurale ale Republicii 
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Moldova, şi pentru ca locuitorii din aceste 
zone să beneficieze de acest serviciu, este 
necesar ca reţelele de iluminare stradală să fie 
menţinute şi deservite de personalul tehnic 
specializat, mai mult, este necesar ca APL-urile 
să dispună de resurse financiare pentru plata 
energiei electrice consumate de sistemul de 
iluminare stradală. 
 
În cazul în care APL-urile nu dispun de 
resursele financiare necesare pentru a plăti 
pentru energia electrică consumată, o soluţie 
ar fi ca, printr-o decizie a consiliului local, să 
fie aprobat un impozit local.  
 
Acest impozit local va acoperi consumul de 
energie electrică pentru sistemul de iluminare 
stradală. Pe baza deciziei consiliului local, RED, 
în cazul modificării legislaţiei din domeniu, va 
include în factura de plată pentru consumul de 
energie electrică în gospodării, şi consumul de 
energie electrică al sistemului de iluminare 
stradală. 
 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Colaborarea intensă cu primarul comunităţii în 
direcţia identificării modalităţii de 
regionalizare şi furnizare a serviciilor publice 
pentru crearea de întreprinderi 
intercomunitare, permite crearea unui serviciu 
durabil, care are posibilitatea de a genera 
venit (cum ar fi furnizarea mai multor servicii).  

Doar prin cooperare serviciile furnizate vor 
avea o calitate sporită (monitorizarea calităţii 
trebuie să fie efectuată în comun de către 
primar, consilieri şi cetăţeni) şi vor fi 
disponibile la un preţ mai mic (datorită zonei 
mai mari de furnizare a serviciilor, costurile de 
întreţinere sunt mai mici). 

 

 

 

 

 

Activităţi planificate pentru următoarele trei 

luni:  

 

Investiţii fizice 

 

În decursul acestei perioade se preconizează 
extinderea lucrărilor de construcţii şi instalare 
a reţelelor de iluminare stradală în fiecare 
localitate din comuna Tătărăuca în 
conformitate proiectul şi specificaţiile  tehnice 
cu privire la volumele de lucrări şi materiale.   
 

Îmbunătăţirea managementului serviciilor 

publice 

 

� Contractarea unei întreprinderi, 
precum şi a experţilor locali şi 
internaţionali pentru pregătirea 
modulului de instruire "Iluminarea 
stradală eficientă în zonele rurale ale 
Republicii Moldova"; 

� Contractarea unei întreprinderi, 
precum şi a experţilor locali şi 
internaţionali în vederea elaborării  
unui ghid practic pentru iluminarea 
stradală eficientă în zonele rurale ale 
Republicii Moldova; 

� Contractarea unei întreprinderi, 

precum şi a experţilor locali şi 

internaţionali pentru elaborarea unui 

plan de afaceri şi a unui soft pentru ÎM 

"Tătărăuca-SERVICE"; 

� Pregătirea şi desfăşurarea vizitelor de 

studiu la un proiect de succes in 

domeniul iluminării stradale. 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Pentru a facilita Comitetul de coordonare a 
proiectului, vor fi realizate următoarele 
activităţi: organizarea de întâlniri pentru 
coordonarea şi monitorizarea proiectului; 
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monitorizarea şi supravegherea lucrărilor de 
construcţii; organizarea lucrărilor / instalării; 
organizarea echipelor de evaluare; 

contractarea experţilor tehnici; instruire şi 
logistică.
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Capitolul 4. Aspecte transversale 

Acest capitol al Raportului privind Progresul 
prezintă informaţii cu privire la activităţile 
proiectului în domeniile următoarelor aspecte  
transversale: managementul proprietăţii 
publice, misiuni de consultanţă şi recrutarea 
personalului, egalitatea de gen, precum şi  

monitorizarea şi evaluarea. Următoarele sub-
capitole prezintă informaţii despre progresele 
înregistrate în decursul perioadei de raportare 
şi activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni. 

4.1. Managementul proprietăţii publice 

 
Proiectul MSPL al GIZ lucrează în vederea 
dezvoltării condiţiilor pentru furnizarea 
eficientă şi eficace a serviciilor publice, iar 
managementul proprietăţii publice este una 
dintre aspectele principale. 
 
Luând în considerare nevoile de dezvoltare a 
capacităţii actorilor locali şi regionali, proiectul 
MSPL al GIZ, împreună cu MDRC, a implicat un 
grup de experţi pentru a elabora instrucţiuni 
cu privire la stabilirea drepturilor de 
proprietate asupra activelor finanţate din 
FNDR şi alte surse, inclusiv din fonduri 
germane şi româneşti. 
 
Asistenţă tehnică a fost oferită Agenţiei Relaţii 
Funciare şi Cadastru pentru elaborarea 
conceptului de înregistrare a infrastructurii 
inginereşti şi a Regulamentului privind 
Registrul obiectelor de infrastructură 
inginerească. 
 
O masă rotundă naţională a fost organizată cu 
scopul de a coordona conceptul cu actorii 
naţionali, regionali şi locali. Masa rotundă a 
avut loc pe 14 noiembrie 2012, cu participarea 
reprezentanţilor ARFC, AAP, MDRC, ADR, 
CALM, APL şi a partenerilor de dezvoltare. 
 
Pe baza recomandărilor experţilor naţionali, în 
conformitate cu reglementările în vigoare a 
sistemului naţional de coordonate MR99, au 
fost realizate studiile topografico-geodezice 
pentru reţeaua de alimentare cu apă 

construită în satul Roşu, r. Cahul. şi reţeaua de 
aprovizionare cu apă şi canalizare construită în 
Duruiuitoarea-Veche, com. Costeşti, r. 
Râşcani. Acest lucru va permite înregistrarea 
datelor de referitoare la reţea în Cadastrul 
Urban Funcţional, minimizând riscurile 
suplimentare de scurgere sau pierdere de 
date. 
 
Conceptul modulelor de instruire pentru 
specialiştii APL privind înregistrarea reţelelor 
infrastructurii de servicii, a fost discutat şi 
convenit cu MDRC, ARFC şi CALM la sfârşitul 
anului trecut. În urma acestor discuţii, experţii 
au elaborat programul de studii pentru cursul 
de instruire. Pe parcursul întregului curs de 
instruire, vor fi luate în considerare principiile 
de gen. 
 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni 
 

� Proiectul MSPL al GIZ va oferi ARFC 
asistenţă în elaborarea unui ghid 
referitor la etapele de înregistrare şi 
gestionare a unei infrastructuri 
publice; 

� Proiectul MSPL al GIZ va oferi 
asistenţă şi sprijin în vederea 
organizării instruirii pentru specialiştii 
APL cu privire la înregistrarea reţelei 
de infrastructură a Utilităţilor Publice 
în Cadastrul Urban Funcţional pe baza 
Ghidului elaborat; 
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� Proiectul MSPL al GIZ va mobiliza 
asistenţă internaţională şi naţională 
pe termen scurt, pentru a ARFC, în 

vederea elaborării unui sistem de 
informaţii cartografo-geodezice. 

4.2. Achiziţiile publice 

Activităţile proiectului MSPL al GIZ, ce ţin de 
achiziţiile publice, se referă la activităţile de 
monitorizare a îndeplinirii Acordurilor de 
Finanţare şi la asistenţa tehnică şi dezvoltarea 
capacităţilor în domeniul achiziţiilor publice. În 
perioada de raportare, Echipa de Acţiune 
pentru Achiziţii Publice a proiectului MLPS al 
GIZ a acordat partenerilor asistenţă în 
desfăşurarea activităţilor de achiziţii publice. 
Mai jos sunt prezentate informaţii cu privire la 
progresele şi realizările în aceste două 
domenii. 
 
Acordurile de finanţare pentru proiectele-
pilot finanţate din alte 3,6 milioane de euro. 
 

� În octombrie 2012, Firma SC "Rubin 
216" SA a fost contractată pentru 
lucrările de renovare a oficiilor Apă-
Canal din Cahul. În noiembrie-
decembrie 2012, compania SC 
"Prezent Auto" a livrat 2 unităţi de 
echipament tehnic specializat pentru 
biroul Apă-Canal Cahul. Ambele 
achiziţii au fost făcute în urma licitaţiei 
publice organizate de ADR Sud, cu 
sprijinul experţilor GIZ "; 

� În octombrie-decembrie 2012, au fost 
selectate următoarele societăţi, cu 
care ARD Centru a semnat contracte 
privind gestionarea deşeurilor: 

- cu SRL Eximotor pentru 
achiziţionarea de camioane; 
- cu SRL ESC-PUR pentru 
achiziţionarea de containere; 
-   cu SRL Gradinariu Import Export 
pentru achiziţionarea unui 
buldozer şi a echipamentului 
pentru compost; 
- cu SRL Motor Star pentru 
achiziţionarea de tractoare şi 
remorci; 

- cu SRL Flerixon, SRL PV Serviciu 
Const, SRL IMVILPEX pentru 
construirea de platforme; 
- cu SA Protecţia pentru 
amenajare; 

 
� în noiembrie 2012, ADR Nord a 

semnat un contract cu SRL "VOCAŢIE" 
pentru lucrările de instalare în 
Duruitoarea Veche; 

 

� Acordul de Finanţare pentru 
Tătărăuca Veche, a fost suplimentat 
cu încă 56.710,00 euro pentru 
achiziţionarea de echipament de 
specialitate pentru Agenţia pentru 
Eficienţa Energetică, Inspectoratele 
Energetice Nord, Sud, Centru şi pentru 
Camera de Comerţ şi Industrie. 

În noiembrie-decembrie 2012, ADR 
Nord a semnat următoarele contracte: 
- cu SRL "Sarco-service" pentru 

iluminarea stradală în Tătărăuca 
Veche; 

- cu SRL "East-Auto-Lada" pentru 
achiziţionarea de echipamente 
pentru furnizorul de servicii din 
Tătărăuca; 

- SRL "Nicsir-Flor" pentru reabilitarea 
sediului furnizorului de servicii din 
Tătărăuca; 
 

� În ceea ce priveşte proiectul-pilot din 
Orhei, la Centrul Perinatal din Orhei 
ferestrele şi uşile exterioare au fost 
înlocuite. Pentru executarea lucrărilor 
ADR Centru a contractat   compania 
"FerMod Plast" SRL; 
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� La sfârşitul lunii decembrie 2012 
rapoartele intermediare cu privire la 
toate acordurile de finanţare în curs 
de desfăşurare, au fost depuse la 
Oficiul GIZ în Eschborn şi a doua 
tranşă de bani a ost solicitată de către 
ADR-uri; 

 
� De asemenea, în decembrie 2012, 

MDRC şi GIZ au semnat un acord de 
finanţare pentru o valoare totală de 
4.930.000 euro. Acordul prevede 
achiziţionarea de echipamente de 
specialitate, construirea şi renovarea 
de facilităţi în diferite regiuni ale 
Republicii Moldova. Lista finală a 
lucrărilor care urmează să fie 
efectuate va fi aprobată în urma 
studiilor de fezabilitate efectuate. 

 
Dezvoltarea Capacităţilor în domeniul 
Achiziţiilor Publice 
 
Echipa de Acţiune pentru Achiziţii Publice a 
proiectului MLPS al GIZ oferă asistenţă tehnică 
şi dezvoltarea capacităţii ADR-urilor şi 
autorităţilor publice locale în efectuarea 
procedurilor de achiziţii publice. În perioada 
de raportare Echipa de acţiune pentru AP a 
realizat următoarele activităţi: 

� elaborarea specificaţiilor tehnice şi a 
documentelor de licitaţie pentru 
achiziţia de echipamente speciale 
pentru furnizorii de servicii; 

� elaborarea caietelor de sarcini şi a 
documentelor de licitaţie pentru 
achiziţia lucrărilor de construcţii şi 
renovare; 

� constituirea a cinci Grupuri de Lucru 
diferite pentru cinci Proiecte Pilot, 
formate din reprezentanţi ai MDRC, 
ADR, APL, ai instituţiilor din sectoarele 
relevante (de ex. Agenţia pentru 
Eficienţă Energetică), experţi tehnici în 
domeniul gestionării deşeurilor solide, 

eficienţei energetice şi a aprovizionării 
cu apă şi canalizare, reprezentanţi ai 
proiectului MLPS ai GIZ; 

� Publicarea anunţurilor de achiziţii pe 
paginile web ale ADR şi MDRC şi în 
Logos Press. 

 
Echipa de Acţiune pentru Achiziţii Publice a 
GIZ a lucrat împreună cu Agenţia Achiziţii 
Publice în vederea pregătirii Ghidului 
Achiziţiilor Publice pentru antreprenori. Primul 
proiect al Ghidului a fost prezentat proiectului 
GIZ iar echipa de acţiune pentru AP a oferit 
comentarii la acesta. 
 
Specialiştii în domeniul achiziţiilor publice din 
cadrul ADR-urilor sunt instruiţi de către 
Specialistul Agenţiei Achiziţii Publice cu privire 
la modul de utilizare a Sistemului Electronic de 
Achiziţii Publice. 
 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni 
 
Activităţile planificate se referă la asistenţa 
tehnică continuă şi măsurile de dezvoltare a 
capacităţilor pentru consolidarea capacităţilor 
ADR-urilor şi a MDRC în domeniul achiziţiilor 
publice, cum ar fi: 

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

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

� Participarea în procesele de achiziţii 
publice ale ADR-urilor. Pentru 
următoarele luni, este planificat 
procesul de achiziţii publice în cadrul 
ADR Nord, Centru şi Sud pentru 
utilizarea fondurilor suplimentare. 
Participarea la evaluarea ofertelor, 
elaborarea recomandărilor pentru 
evaluare şi selectarea celei mai bune 
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oferte. Oferirea de asistenţă la 
semnarea contractului cu câştigătorul 
licitaţiei de achiziţii publice pentru 
proiect; 

� Finalizarea Ghidului achiziţiilor publice 
pentru antreprenori. Organizarea 
sesiunii de discuţii cu membrii 
Consiliilor de Dezvoltare Regională 
Nord, Sud, Centru şi pentru 
antreprenori (care au participat la AP 
ale ADR-urilor), asupra Ghidului de AP 
şi pregătirii documentelor de licitaţie. 
Publicarea Ghidului de AP pentru 
antreprenori; 

� Organizarea sesiunilor regionale de 
instruire pentru antreprenori pe tema 

de pregătirii documentelor de licitaţie 
şi înmânarea Ghidului AP  
antreprenorilor; 

� Organizarea cursurilor de instruire 
bazate pe necesităţile specifice cu 
privire la achiziţiile publice şi 
managementul financiar, pentru 
specialiştii în domeniul AP din cadrul 
MDRC şi ADR-urilor. 

 
Pe lângă activităţile de mai sus planificate, 
Echipa de Acţiune pentru Achiziţii Publice va 
continua să ofere asistenţă tehnică în 
domeniul procedurilor de achiziţii publice 
pentru implementarea Acordurilor Financiare 
în cadrul Proiectelor Pilot. 

4.3. Egalitatea de gen 

Integrarea dimensiunii de gen este înscrisă ca 
o prioritate în Strategia Naţională de 
Descentralizare, iar proiectul MSPL al GIZ 
recunoaşte domeniul larg de aplicare pentru 
integrarea dimensiunii egalităţii de gen în 
planificarea, implementarea şi monitorizarea 
proiectelor sale pilot. Proiectul MSPL al GIZ 
este în prezent în proces de actualizare a 
politicii sale privind egalitatea de gen şi în 
proces de elaborare a unei abordări mai 
sistematice a egalităţii de gen în planificarea, 
implementarea şi monitorizarea activităţilor 
sale de proiect. În acest scop, a fost angajat un 
expert extern pentru a evalua critic starea 
curentă a considerentelor legate de gen în 
cadrul programului şi a oferi recomandări şi un 
plan de acţiuni pentru un proces cuprinzător 
de integrare a dimensiunii de gen. 
 
În îndeplinirea sarcinilor menţionate mai sus, 
expertul pe termen scurt colaborează 
îndeaproape cu membrii echipei proiectului 
MSPL al GIZ. Procesul de ajustare a 
intervenţiilor proiectului într-un mod sensibil 
la gen este prevăzut să aibă loc în perioada 
octombrie 2012-octombrie 2013. 
 
În perioada octombrie-decembrie 2012, 
expertul extern oferit un training pe subiecte 

general de gen şi dezvoltare şi, în special în 
analiza de gen şi integrarea dimensiunii de gen 
pentru echipa MLPS. Mai mult, a fost 
efectuată o analiză de gen sub formă de 
evaluare a nivelului actual de integrare de gen 
în MLPS. Expertul a intervievat membrii 
echipei şi părţile interesate externe pentru a 
obţine o imagine general privind dimensiunea 
de gen în cadrul proiectului, precum şi pentru 
a evalua situaţia general a dimensiunii de gen 
în Republica Moldova. 
 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni  
 

� În cea de-a doua misiune desfăşurată 
în primul trimestru al anului 2013, 
expertul extern de gen va furniza 
asistenţă pentru integrarea de gen şi 
integrarea perspectivei de gen în 
cadrul monitorizării şi  evaluării; 

� Expertul extern de gen va conveni cu 
punctele de contact din domeniul 
numărul unu de intervenţie, asupra 
activităţilor specifice legate de gen. În 
cadrul întâlnirilor individuale şi a 
discuţiilor în grup, vor fi identificate 
punctele de intrare pentru integrarea 
de gen şi va fi elaborat un plan de 
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acţiuni detaliat. Până la sfârşitul 
misiunii experţilor externi, va fi 
identificat un coordonator local şi va fi 

înfiinţat un sistem de raportare 
privind aspectul gender. 

 

4.4. Monitorizarea şi evaluarea 

 
Pe fundalul extinderii sale, proiectul MSPL al 
GIZ este în prezent în proces de actualizare a 
sistemului existent de monitorizare şi evaluare 
(M&E), cu scopul de a integra în mod coerent 
monitorizarea domeniului al doilea de  
intervenţie finanţat de Sida (Planificare şi de 
Programare Regională). Pe lângă această 
integrare, ofiţerul responsabil pentru comisie 
a decis să îmbunătăţească sistemul existent de  
M&E, de asemenea, în ceea ce priveşte 
metodologia şi să-l adapteze la noile 
standarde ale sistemelor de monitorizare 
bazată pe rezultate ale GIZ (MBR) pentru 
ambele domenii de intervenţie. 
 
Cu scopul de a facilita acest proces, a fost 
consolidată structura sistemului de M&E din 
cadrul proiectului MSPL al GIZ, au fost 
desfăşurate un număr sporit de activităţi 
legate de M&E, urmând să fie întreprinse 
măsuri suplimentare în perioada de raportare 
următoare. 
 

� Din luna septembrie 2012 şi până în 
luna iulie 2013, doi consilieri-asistenţi 
de monitorizare şi evaluare fac parte 
din echipa MSPL de la Chişinău, 
fiecare concentrându-se pe unul 
dintre domeniile de intervenţie ale 
proiectului. Aceştia beneficiază de 
ajutorul unui expert superior pe 
termen din Germania, care vine în 
Moldova pentru mai multe misiuni. 
Împreuna, echipa este responsabilă de 
integrarea sus-menţionată şi de 
actualizarea sistemului de M&E, care 
trebuie să fie în funcţiune înainte de 
luna iulie 2013. Obiectivul general al 
echipei este de a ajusta sistemul de 

M&E al proiectului în conformitate cu 
principiile şi standardele GIZ; 

� Cu sprijinul unui expert superior 
extern în domeniul M&E, conceptul 
GIZ privind orientarea spre rezultate, a 
fost prezentat echipei MSPL în cadrul 
unui atelier cu durata de două zile, 
fiind elaborat un prim proiect al 
Modelului  de Rezultate al GIZ. 
Modelul de  Rezultate al GIZ serveşte 
ca bază pentru sistemul de M&E a 
MLPS; 

� În ultima perioadă de raportare, 
activităţile noii echipe de M&E au fost 
concentrate asupra finalizării bazei 
conceptuale (Modelul de Rezultate al 
GIZ) a sistemului intern actualizat de 
M&E. În luna octombrie, Consilierilor 
asistenţi în M&E li s-a alăturat un 
expert pe probleme de gen. Unul 
dintre obiectivele principale ale 
acestei misiuni pe termen scurt, este 
de a coordona activitatea echipei 
proiectului MSPL referitoare la  
egalitatea de gen. Ca parte integrantă 
a acestei sarcini, în timpul primei sale 
misiuni în Moldova din luna octombrie 
2012 expertul a acordat asistenţă 
echipei de M&E în verificarea datelor 
de bază pentru monitorizarea politicii 
de gen; 

� în cadrul unei reuniuni organizatorice 
care a avut loc înainte de vizita lor de 
studiu în Germania din luna 
noiembrie, Consultanţii asistenţi în 
domeniul M&E le-au prezentat 
instituţiilor partenere ale MSPL noua 
logică a monitorizării bazate pe 
rezultate a GIZ. În timpul vizitei de 
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studiu, participanţii au luat parte la un 
atelier de lucru privind monitorizarea 
bazată pe rezultate, în contextul 
dezvoltării regionale, condus de 
Expertul Superior  în domeniul M&E 
din Germania; 

� În luna noiembrie, a avut loc o a doua 
misiune pe termen scurt a expertului 
superior în domeniul M&E în 
Moldova, cu scopul de a finaliza baza 
conceptuală, adică un Model de 
Rezultate detaliat al sistemului de 
MBR din cadrul MSPL;  

� Ulterior, Consultanţii asistenţi în 
domeniul M&E, asistaţi de Expertul 
Superior în M&E, au operaţionalizat 
Modelele de Rezultate pentru ambele 
domenii de intervenţie ale proiectului 
MSPL într-o matrice logică în format 
Excel. Unul dintre scopurile principale 
ale unui astfel de fişier de 
monitorizare, este de a structura mai 
bine activităţile ulterioare de 
monitorizare; 

� La sfârşitul lunii noiembrie, 
Consultanţii asistenţi în domeniul 
M&E au prezentat partenerilor 
procesul şi situaţia actuală a adaptării   
sistemului de MBR în cadrul 
proiectului. În acelaşi timp, această 
întâlnire a servit ca o pregătire pentru 
Planificarea Activităţii Anuale 2013, 
pentru a ilustra în mod adecvat 
legătura tradiţională între planificarea 
activităţii şi M&E; 

� În urma solicitării de sprijin de către 
parteneri, pentru îmbunătăţirea 
sistemelor de M&E ale acestora, a fost 

elaborat un prim proiect al termenilor 
de referinţă, pentru a fi discutat 
ulterior cu partenerii. 

 
Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni  

� În decursul primelor trei luni ale 
anului 2013, va fi testat sistemul 
ajustat recent de MBR. Respectiv, 
matricele logice finalizate vor fi 
prezentate întregii echipe MLPS şi 
ajustate la planurile individuale 
operaţionale şi de activitate; 

� În această perioadă de testare a M&E,  
va fi finalizată planificarea cadrului de 
referinţă pentru ambele domenii de 
intervenţie, ţinând seama, de 
asemenea, de aspectele privind 
egalitatea de gen, care vor fi 
încorporate în sistemul de MBR; 

� Până în luna martie 2013, primele 
date de monitorizare vor fi introduse 
în Matricea logică de către 
Consultanţii asistenţi în domeniul 
M&E. Matricea logică a fiecărui 
domeniu de intervenţie se bazează pe 
monitorizarea trimestrială internă şi 
externă, care include 7 perioade de 
monitorizare până la sfârşitul 
proiectului, în decembrie 2014; 

� Pe baza datelor Matricei logice, va 
avea loc o primă sesiune de 
monitorizare internă, în cadrul căreia 
echipa de proiect MSPL a GIZ va putea 
discuta despre progresele şi 
provocările în implementarea 
proiectului într-un mod mult mai 
structurat.  

4.5. Misiunile de consultanţă şi recrutarea personalului 

În urma extinderii activităţilor de proiect, doi 
membri suplimentari ai personalului au fost 
angajaţi în cadrul proiectului MLPS al GIZ, şi 
anume Vera Novic în calitate  de contabilă / 
manager de oficiu şi Andrei Zapanovici în 

calitate de specialist în domeniul juridic / 
administrativ. 
 
În perioada octombrie - decembrie 2012, în 
cadrul misiunii Consorţiului de Consultanţă, la 
diferite proiecte au lucrat cinci experţi 
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internaţionali pe termen scurt şi opt experţi 
naţionali pe termen scurt în domeniul de 
intervenţie 1 şi şapte experţi internaţionali pe 

termen scurt şi cincisprezece experţii locali pe 
termen scurt în cadrul domeniului de 
intervenţie 2. 
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II. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE 
COOPERARE REGIONALĂ ŞI 

TRANSFRONTALIERĂ ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA 

Descrierea succintă a proiectului  

Proiectul "Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare regională şi transfrontalieră în 

Republica Moldova" este în primul rând 

orientat înspre îmbunătăţirea capacităţilor şi 

competenţelor autorităţilor publice locale şi 

regionale, organizaţiilor din Regiunea de 

Dezvoltare Nord a Republicii Moldova şi ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor. 

Această asistenţă tehnică are ca scop sporirea 

înţelegerii conceptuale a Dezvoltării Regionale 

în Moldova şi în Europa de Sud-Est de către 

aceste instituţii şi organizaţii partenere. 

Aceasta urmăreşte, de asemenea, creşterea 

capacităţii tehnice şi administrative în 

pregătirea şi utilizarea eficientă a sprijinului 

finanţat de programele UE de Cooperare 

Transfrontalieră şi Transnaţională, precum şi 

de Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională al Republicii Moldova. 

În prezent, în Republica Moldova nu există 

suficientă experienţă de dezvoltare şi 

implementare a proiectelor de investiţii şi 

dezvoltare a capacităţii. Numărul de companii 

de consultanţă cu astfel experienţă este 

limitat. De aceea, cooperarea cu APL şi 

structurile regionale nou-create, este sub-

dezvoltată, provocând un decalaj între nevoile 

de dezvoltare ale APL şi activităţile 

corespunzătoare. Bugetele programelor 

naţionale şi / sau internaţionale de dezvoltare  

cresc substanţial în fiecare an (Programele UE 

CBC / TNC finanţate pe baza politicii de 

coeziune a UE şi a Instrumentului European de 

Vecinătate şi Parteneriat (IEVP), în perioada 

curentă de finanţare 2007 - 2013). În anul 

2014 sunt de aşteptat creşteri suplimentare. 

Capacităţile limitate ale structurilor locale şi 

regionale şi capacitatea de absorbţie 

insuficientă a APL duce la un număr mare de 

oportunităţi pierdute. Este nevoie urgentă de 

a îmbunătăţi calitatea activităţilor în 

instituţiile existente, cu scopul de a spori 

posibilităţile şi potenţialul UE CTF CTN şi a 

programelor naţionale, care sunt 

implementate în Republica Moldova. Este de 

asemenea necesară îmbunătăţirea cerinţelor 

privind politica, administrarea şi societatea 

civilă în regiuni. Capacităţile administrative 

regionale şi locale ale Moldovei nu sunt 

satisfăcătoare pentru realizarea scopurilor şi 

obiectivelor definite. Utilizarea strategică a 

fondurilor disponibile pentru măsurile de 

dezvoltare locală şi regională din regiunea / 

regiunile ţintă, constituie un aspect esenţial al 

proiectului. 

Scopul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare regională şi transfrontalieră în 
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Republica Moldova", este de a îmbunătăţi 

capacităţile de dezvoltarea regională şi 

competenţele autorităţilor regionale şi locale, 

sectorului privat şi organizaţiilor societăţii 

civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Moldovei. La fel de important este pregătirea 

şi cooperarea eficientă între diferite părţi 

interesate, administraţia centrală şi potenţiali 

parteneri de cooperare din ţările vecine. 

Proiectul se referă la două componente:  

� Asistenţă tehnică pentru regiunea de 

dezvoltare Nord în vederea 

identificării şi pregătirii proiectului, 

precum şi participarea la APP; 

� Suport tehnic MDRC pentru 

necesităţile specifice pe termen scurt. 

 

Obiective:  

� Consolidarea capacităţilor 

participanţilor locali în conceptul de 

dezvoltare regională şi Cooperarea 

Transfrontalieră; 

� Contribuirea la stabilirea de 

parteneriate şi dezvoltarea cooperării 

la nivel local, regional, naţional, 

transfrontalier şi transnaţional; 

� Îmbunătăţirea competenţelor 

organizaţiilor din Moldova de 

identificare, formulare şi 

implementare a proiectelor regionale; 

� Identificarea şi elaborarea proiectelor-

cheie pentru regiune; 

� Promovarea programelor UE în 

regiune.

 

Realizări în perioada de raportare 

 Evaluarea necesităţilor de dezvoltare 

În perioada 5-9 noiembrie 2012, a fost 

organizat un modul de instruire pentru 

delegaţia moldovenească în Bavaria, 

Germania. Delegaţia constă, în principal, din 

reprezentanţi ai instituţiilor partenere de bază 

ale Republicii Moldova, şi anume Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi cele 

trei Agenţii de Dezvoltare Regională, 

Cancelaria de Stat şi Academia de 

Administrare Publică, precum şi personalul de 

proiectului în sine. 

 

Obiectivul general al modulului de instruire a 

fost de a contribui la dezvoltarea regională în 

Republica Moldova, cu scopul de a consolida şi 

a sprijini furnizarea eficientă a serviciilor 

publice de calitate accesibile cetăţenilor şi de 

a asigura capacităţile instituţionale şi 

profesionale necesare. 

Modul de instruire a fost planificat să se 

concentreze pe următoarele subiecte majore: 

� Planificarea strategică în contextul 

dezvoltării rurale regionale; 

� Procesele de comunicare ale părţilor 

interesate implicate; 

� Diferite forme şi structuri 

organizatorice pentru cooperarea 

intercomunitară; 

� Abordarea pe mai multe niveluri şi 

dezvoltarea locală / regional 

subsidiară; 

� Crearea de reţele şi parteneriate 

orizontale şi verticale; 
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� Mecanisme de management, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor, 

pentru dezvoltare regională. 

Un accent deosebit a fost pus pe facilitarea 

discuţiei şi reflecţiei participanţilor asupra 

situaţiei lor specifice regionale şi asupra 

învăţămintelor referitoare la factorii de succes 

ale experienţelor germane vizitate. 

 

În conformitate cu planul de acţiune al 

Memorandumului de Înţelegere semnat de 

MDRC, AAP şi GIZ, s-a decis că în 2012 trebuie 

să fie testate cursurile de instruire ajustate. 

Programul prealabil pentru pilotarea cursului 

este prezentat în tabelul de mai jos: 

Activitatea Perioada 

Pilotarea curriculum-ului şi a 

modulelor de formare a 

formatorilor (ToT) 

Partea I: 2.10.12 – 4.10.12 

Partea a II-a: 11.10.12 – 12.10.12 

Partea a III-a: 15.10.12 – 16.10.12 

Testarea pilot a cursului de 

instruire cu APL-urile 

Modulul 1 "Planificarea strategică integrată la nivel 

regional şi local": 29.10.12 – 2.11.12  

Modulul 2 "Managementul şi elaborarea proiectului": 

26.11.12 – 30.11.12  

Pilotarea ambelor module a avut succes, iar 

după terminarea ambelor module participanţii 

au plecat cu un grad înalt de satisfacţie şi 

interes în posibilitatea de a continua astfel de 

programe de dezvoltare profesională în viitor. 

Etapa pilot a fost unică şi pentru formatori. 

Acest program a adunat împreună instructori 

de la Academia de Administrare Publică, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare 

Regională. A fost un amestec reuşit de teorie 

şi practică, precum şi un bun echilibru între 

diferite abordări. 

 
Următoarele aspecte trebuie neapărat 
revizuite şi luate în calcul pentru programele 
de viitor:  
 

� Numărul de formatori implicaţi: e 

bine să avem pe viitor o echipă de 

bază alcătuită din maxim 5 formatori, 

care vor fi pe deplin responsabili de 

implementarea unuia sau mai multor 

module şi care sunt dispuşi să lucreze 

unii cu alţii. 

 

� Materiale utilizate pentru training: 
participanţii au realizat necesitatea 
unor materiale, fie tipărite, fie în 
formă electronică. Până la această 
experienţă, Academia de Administrare 
Publică furniza participanţilor copii 
tipărite ale prezentărilor în Power 
Point. În cadrul acestui proiect pilot au 
fost introduse 2 concepte noi: Ghidul 
Formatorilor şi Ghidul Participanţilor. 
Din evaluările pe care le-au efectuat 
participanţii şi formatorii, a reieşit că 
materialele propuse au fost utile şi că 
această practică ar trebui să fie 
integrată în procesul aflat în 
desfăşurare la Academie de câte ori va 
fi posibil.  

 

 

� Metodologia programelor de 
training: trainingurile organizate 
pentru adulţi trebuie să se bazeze pe 
principii de învăţare corespunzătoare 
adulţilor, pe abordări centrate pe 
participanţi, astfel încât aceştia să se 
simtă apreciaţi, încurajaţi şi sprijiniţi. 
Discuţiile libere şi interacţiunile vor 
contribui enorm la influenţarea şi 
schimbarea modelelor de gândire a 



 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 66  
 

reprezentanţilor Administraţiei Locale 
din Moldova. Astăzi este obligatoriu să 
avem lideri locali cu viziuni şi abordări 
diferite cu privire la dezvoltarea 
locală, iar pentru aceasta ei trebuie să 
fie instruiţi şi sprijinişi într-un mod / 
format nou, etc. ambele module au 
fost centrate pe participanţi şi au 
creat un context favorabil pentru 
interacţiuni şi schimbul de opinii. 
Acest lucru trebuie să continue în 
acelaşi mod şi în cadrul altor 
programe sau traininguri organizate 
de Academie. Anume acesta este unul 
dintre factorii-cheie care vor influenţa 
şi vor avea impact asupra calităţii 
instruirii participanţilor şi a 
rezultatelor acestor a la nivel local.  
 

� Diversificarea procesului de evaluare 
zilnică efectuat de participanţii la 
program: este deosebit de important 
să se evalueze zilnic gradul de 
înţelegere, impresiile şi senzaţiile 
participanţilor. Aceasta ar putea pe de 
o parte să contribuie la îmbunătăţirea 
acţiunilor imediat următoare, iar pe 
de altă parte ajută participanţii să 
reflecteze asupra modului propriu de 
învăţare şi înţelegere a contextului 
dat, modului în care ei percep 
problemele, modul în care pot aborda 
provocările la nivel local, etc. este 
important să se creeze contextul 
necesar pentru participanţi ca aceştia 
să poată reflecta asupra modului în 
care ei fac lucrurile şi a modului în 
care s-ar putea perfecţiona şi excela în 
calitatea lor de administratori publici 
locali.   
 

Paşi noi în contextul acestei iniţiative:  
1. Finalizarea elaborării curriculumului 

pentru program;  
2. Finalizarea Ghidului Participanţilor 

pentru Modului 1 şi Modului 2;  
3. Finalizarea Ghidului Formatorilor 

pentru Modului 1 şi Modului 2.  
 

 
 
 

Suport pentru implementarea SUERD 
 

În perioada de raportare, suportul acordat 

MDRC pentru coordonarea SUERD a vizat 

patru domenii de bază:  

 

1. Consolidarea comunicării în cadrul 

platformei naţionale cu privire la Strategia 

pentru Regiunea Dunării şi a persoanelor 

interesate  

 

În acest context a fost actualizată informaţia 
de pe pagina web a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor cu privire la SUERD. 
Informaţia adăugată conţine ultimele 
actualizări cu privire la şedinţele grupului de 
lucru inter-instituţional cu privire la Strategia 
pentru Regiunea Dunării, precum şi informaţia 
cu privire la implementarea strategiei.  
 

Mai mult decât atât, în scopul menţinerii 
conexiunii şi comunicării eficiente în procesul 
de implementare a Strategiei pentru Regiunea 
Dunării, au fost organizate şedinţe sistematice 
cu coordonatorul naţional al SUERD. În cadrul 
acestora s-a discutat dinamica implementării 
procesului, participarea la evenimentele 
SUERD şi au fost planificate evenimentele 
ulterioare din cadrul platformei naţionale cu 
privire la SUERD.  
 

O altă realizare importantă în perioada de 
raportare o constituie întâlnirea cu 
reprezentanţii Centrului Dunărean de 
Competenţe, în cadrul căreia s-a constatat că 
această entitate lucrează la elaborarea unui 
portal web de turism în Regiunea Dunării. În 
timpul vizitei lor la Chişinău s-a discutat 
posibilitatea de cooperare strânsă cu 
reprezentanţii sferei prioritare, experţi în 
Domendiul Prioritar (DP) 3 în Republica 
Moldova.  Mai mult decât atât, s-a evidenţiat 
necesitatea de a analiza posibilitatea de a 
identifica suport financiar pentru acoperirea 
cheltuielilor legate de participarea la 
Întrunirile Grupurilor Directoare ale Strategiei 
Dunărene.  În acest sens, s-au expediat mesaje 
electronice şi s-au efectuat apeluri telefonice 
care au facilitat cooperarea şi comunicarea 
între părţi. Reprezentanţii Agenţiei Turismului 
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care coordonează DP3 a Strategiei Dunărene 
au contactat membrii Centrului Dunărean de 
Competenţe şi au făcut schimb de informaţii 
necesare pentru portalul web.   
 

În plus, a fost organizată o şedinţă cu 
reprezentanţii Cancelariei de Stat care 
coordonează Strategia Dunăreană la nivel 
macro-regional. În timpul acestei şedinţe au 
fost discutate următoarele subiecte:  
 

� Participarea la primul Forum Anual cu 
privire la SUERD;  

� Numele consilierilor Primului Ministru 
cu care ar trebui să ne întâlnim pentru 
a discuta implementarea Strategiei 
Dunărene;  

� Importanţa de a câştiga sprijin politic 
pentru implementarea Strategiei;  

� Perspectivele de viitor pentru 
implementarea SUERD în Republica 
Moldova.  

 

2. Intensificarea coordonării Strategiei 
Dunărene în Republica Moldova.  

 
În perioada de raportare a fost întocmită şi 
expediată o scrisoare către Primul Ministru cu 
cererea de a crea unitatea SUERD. În urma 
consultărilor cu coordonatorul naţional şi cu 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, s-a decis să se expedieze o 
nouă scrisoare către Prim Ministru cu cererea 
de a lua în calcul posibilitatea de a crea o 
entitate în cadrul MDRC care ar lucra exclusiv 
la implementarea Strategiei Dunărene.  
 
A mai fost de asemenea organizată în luna 
noiembrie cea de-a opta întrunire a grupului 
de lucru inter-instituţional responsabil de 
implementarea SUERD. În acest sens au fost 
realizate de un şir de momente  organizatorice 
precum: scrisori de invitaţie, apelurile 
telefonice, stabilirea ordinei de zi  şi alte 
detalii de ordin tehnic. Principalele subiecte 
ale întrunirii s-au referit la participarea 
coordonatorului naţional la Primul Forum 
Anual al SUERD care a avut loc în Regensburg, 
Germania la 27-28 noiembrie, precum şi la 
activităţile programate pentru anul 2013.   
 

 

Mai mult, în scopul identificării surselor 
adiţionale de sprijin, s-au menţionat domeniile 
de intervenţie pentru România poate oferi 
asistenţă în scopul implementării SUERD în 
Republica Moldova. Reprezentanţii 
diplomaţiei române s-au arătat dispuşi să 
sprijine şi să facă schimb de cele mai bune 
practici şi metode de lucru cu privire la 
implementarea SUERD. În acest sens, a fost 
întocmită o propunere de proiect care 
stabileşte principalele domenii de intervenţie 
care necesită suport din partea colegilor din 
România.   
 

O altă realizare importantă care a sporit 
sprijinul politic pentru coordonarea Strategiei 
Dunărene a constituit-o întâlnirea cu 
consilierul Primului Ministru. În timpul 
întâlnirii s-a discutat despre posibilitatea de a 
deschide un birou al SUERD în cadrul MDRC, 
precum şi despre planurile de viitor ale 
Strategiei Dunărene în Republica Moldova.   
 

3. Elaborarea documentelor strategice pentru 
evenimente internaţionale în cadrul Strategiei 
Dunărene   
 

În scopul îmbunătăţirii participării 

coordonatorului naţional la Întâlnirea 

Neformală a ministerelor ţărilor din regiunea 

dunăreană care a avut loc în St. Pölten, 

Austria, a fost întocmit un document de 

poziţie care se prezintă priorităţile Republicii 

Moldova în cadrul Strategiei Dunărene, 

principalele dificultăţi întâlnite în procesul de 

implementare, precum şi recomandări 

comprehensive care ar intensifica participarea 

Republicii Moldova. Documentul de poziţie a 

fost prezentat de către coordonatorul naţional 

în timpul întâlnirii de la St. Pölten, la care au 

participat reprezentanţi ai Comisiei Europene 

şi membri SUERD. 

 

În plus, înainte de întâlnirea neformală de la 
St. Pölten, organizatorii au trimis o schiţă a 
Declaraţiei Comune cu scopul de a aduna 
opinii şi comentarii înainte de eveniment. În 
acest context a fost prezentată o analiză 
însoţită de recomandări cu scopul de a  
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consolida poziţia Republicii Moldova. 
Recomandările prezentate au scos în evidenţă 
necesitatea sprijinului sporit şi a accesului la 
mecanismele financiare ale Comisiei 
Europene.  
 
O altă sferă de intervenţie a vizat întocmirea 
documentului de poziţie al Republicii Moldova 
pentru Forumul Anual al SUERD. Comisia 
Europeană a expediat o Recenzie  cu întrebări 
la care ar trebuie să răspundă coordonatorul 
naţional în timpul întâlnirii de la Regensburg. 
În acest sens au fost pregătite răspunsuri 
inteligibile la întrebările menţionate în 
Recenzie. Mai mult, pentru a avea o poziţie 
consolidată pentru Primul Forum Anual cu 
privire la Strategia Dunăreană, a fost întocmit 
un document de poziţie care prezintă 
principalele propuneri ale Republicii Moldova 
cu privire la Strategia Dunăreană.   
  

4. Asistenţă pentru pregătirea de şedinţele 
Grupurilor Directoare şi a Primului Forum 
Anual cu privire la SUERD.  
 
Reprezentantul Ministerului Economiei 
delegat în grupul de lucru inter-instituţional 
pentru implementarea Strategiei Dunărene a 
cerut sprijin în pregătirea Întâlnirii Grupului 
Director la prioritatea 8. În acest sens s-a 
oferit informaţie relevantă şi sprijin pentru:   
 

� Elaborarea unei prezentări inteligibile 
cu privire la SUERD;  

� Colectarea documentelor relevante 
legate de prioritatea 8.  

 
Aceste şi alte sprijine au fost oferite pentru a 
asigura participarea eficientă la întâlnirea 
Grupului Director al Strategiei Dunărene de la 
Viena.  
 
În vederea participării la evenimente 
internaţionale a fost de asemenea organizată 
participarea delegaţiei din partea MDRC la 
Forumul Anual al SEURD. Acest forum cu 
privire la SEURD este unul dintre cele mai 
importante evenimente al anului 2012 cu 
referire la Strategia Dunăreană. Au fost făcute 
pregătirile necesare pentru a pregăti aspectele 
tehnice legate de vizita la Regensburg a 

coordonatorului naţional şi a şefului diviziunii 
pentru relaţii internaţionale.   
 

În plus, în perioada de raportare s-a oferit 
sprijin Ministerului Afacerilor Externe şi 
Integrării Europene pentru participarea la 
întâlnirea „Brussels Danube Network” care a 
avut loc la 8 noiembrie, 2012. în acest sens, la 
cererea instituţiei şi a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor a fost pregătit un 
volum important de informaţii cu privire la 
Implementarea Strategiei Dunărene în 
Republica Moldova pentru a facilita 
participarea delegaţiei Moldovei la acest 
eveniment.  
 

Sprijin pentru filiala CTF Chişinău în activităţile 
de implementare  
 
În perioada de raportare experţii filialei au 
implementat un şir de activităţi:  
 

I. Următoarea perioadă de programare 

2014-2020  

 

� Întocmirea Hotărârii de Guvern cu 
privire la crearea Grupului de Lucru 
Naţional pentru elaborarea 
Programelor CTF IEV pentru perioada 
2014-2020. Întocmirea 
reglementărilor pentru GL  

 

Experţii filialei au întocmit un proiect de 
decizie Guvernamentală cu privire la 
înfiinţarea GL Naţional pentru executarea 
programului şi e reglementărilor (Reguli 
procedurale).  GL desemnează membrii 
autorităţilor centrale locale care vor fi 
implicaţi în implementarea ulterioară a 
Programelor CTF IEV, reprezentanţii 
comunităţii donatoare (şi anume Echipa GIZ în 
Moldova, în calitate de partener de sprijin şi 
reprezentanţii delegaţiei UE în Moldova, în 
calitate de donatori). Activitatea GL va începe 
în 2013, imediat după aprobarea principalului 
document de programare (Liniile Directoare  
privind Programarea, care urmează a fi 
întocmite de Proiectul INTERACT).  
 



 Raport de progres nr. 7 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 69  
 

� Elaborarea propunerilor cu privire la 
pentru următoarea perioadă de 
programare 2014-2020.  

 

În acord cu Uniunea Europeană au fost lansate 
consultările cu autorităţile naţionale ale ţărilor 
beneficiare cu privire la programele de 
cooperare frontalieră pentru următorul ciclu 
de programare 2014-2020. fiecare ţară va 
prezenta o poziţie argumentată cu privire la 
priorităţile pentru aceste programe astfel 
încât discuţiile şi negocierile ulterioare să 
ajungă la un compromis între guverne şi 
Comisia Europeană.   
 
Pentru a identifica priorităţile pentru 
viitoarele programe de cooperare 
transfrontalieră, au fost analizate următoarele 
documente, care vor sta la baza formulării 
poziţiei oficialilor negociatori ai Moldovei:  

- Strategia Naţională 2020;  
- Strategia Naţională de Dezvoltare 

Regională şi Strategiile de 
Dezvoltare Regionale pentru 
Regiunea de Nord, Centru şi Sud.  

 

Este necesar de menţionat faptul că strategiile 
regiunilor de Nord şi Centru au fost elaborate 
recent şi se află la etapa de consultări publice. 
Cu toate acestea, priorităţile strategice pentru 
regiunile de Nord, Centru şi Sud reflectă 
aceeaşi categorie de necesităţi.  
 

� Elaborarea Ghidului privind 

Implementarea principiului 

managementului partajat: evaluarea 

sistemului naţional al Republicii 

Moldova 

 
În rezultatul consultărilor ţinute de Comisia 
Europeană cu părţile interesate în Programele 
de CTF cu privire la îmbunătăţirea următorului 
cadrul de reglementare, ţărilor partenere li s-a 
propus să aplice principiile de gestionare 
coparticipativă pentru următoarele programe 
CTF IEV. Principiul de gestionare 
coparticipativă este aplicat cu succes în cadrul 
Cooperării Teritoriale Europene curente (CTE) 
şi componenta CTF a Instrumentului IPA (IPA 
CTF) şi prevede partajarea responsabilităţilor 
între toate ţările participante: Ţările Membre 

şi ţările Partenere. Pentru a asigura faptul că 
partajarea responsabilităţilor este efectuată 
eficient, rolul tuturor ţărilor participante – 
inclusiv Ţările Partenere – în probleme 
precum auditul, controlul şi recuperarea va fi 
definit clar şi trebuie perceput ca atare de 
către toate părţile.   
 

Comisia Europeană şi Serviciul European de 

Acţiune Externă au lansat deja oficial exerciţiul 

de programare CTF IEV 2014-2020 în timpul 

conferinţei anuale IEVP INTERACT care a avut 

loc în Iordania la 16-17 octombrie 2012, la 

care au fost invitate părţile interesate ale 

Programului pentru a lansa procesul de 

programare. Însă, înainte de aceasta va fi 

necesar să se efectueze un exerciţiu serios de 

pregătire cu Ţările Partenere care 

intenţionează să implementeze principiul de 

gestionare co-participativă. În acest context, 

au fost elaborate materiale ajutătoare care 

pot servi drept sprijin pentru procesul de 

pregătire în Republica Moldova. Materialul 

oferă detalii de la două programe CTF IEV în 

curs de implementare şi recomandări practice 

pentru sistemul naţional. 

 

II. Programul Operaţional Comun Romania-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013  

 

� Asistenţă zilnică pentru beneficiarii 

proiectului şi parteneri  

 

Experţii Oficiului regional Chişinău au oferit 

zilnic asistenţă beneficiarilor proiectului şi 

partenerilor, în problemele legate de 

implementarea proiectului: raportare, 

vizibilitate, achiziţii publice etc.  

 

� Participare, în calitate de evaluator 

intern, la sesiunea de deschidere şi 

verificarea administrativă a tuturor 

cererilor depuse de către candidaţii 

pre-selectaţi, în cadrul celui de al 2-lea 

apel pentru oferte, Prioritatea 3 
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Asistenţa a fost acordată autorităţilor 

contractante în contextul participării acestora, 

în calitate de evaluatori interni, la sesiunea de 

deschidere şi verificarea administrativă a 

cererilor complete, depuse de către candidaţii 

pre-selectaţi, în cadrul celui de-al 2-lea apel 

pentru oferte, Prioritatea 3. În cadrul celui de-

al 2-lea apel pentru oferte au fost depuse 

aproximativ 1600 Note Conceptuale. 

Verificarea administrativă a demarat la data 

de 27 februarie (Iaşi – Prioritatea 3, Suceava 

P1 şi P2). Experţii din cadrul Oficiului Regional 

au fost delegaţi pentru a acţiona în calitate de 

evaluatori interni. După verificarea a 475 de 

Note Conceptuale, au fost solicitate 

aproximativ 200 de clarificări, care trebuie 

luate în consideraţie şi analizate în perspectiva 

luării unei decizii.  

 

� Suport în cadrul procesului de 

contractare a  Proiectelor de 

anvergură 

 

Procesul de contractare a Proiectelor de 

anvergură a fost demarat de către structurile 

de program. In această privinţă, au fost 

desfăşurate următoarele activităţi, cu scopul de 

a asigura pregătirea, în termenul stabilit, a 

dosarului de contractare şi de a soluţiona 

problemele existente : 

 

− Crearea Grupului Naţional de Lucru în 

colaborare cu reprezentanţii Proiectelor de 

anvergură (PA) cu scopul de a consolida 

comunicarea  dintre toate părţile interesate 

(beneficiarii de proiect şi partenerii, 

ministerele de resort, Autoritatea Naţională, 

Oficiul Regional) şi de a asigura 

implementarea eficientă a procesului de 

contractare şi, ulterior, a etapelor de 

implementare a Proiectelor de anvergură; 

− Asistenţa zilnică acordată candidaţilor şi 

beneficiarilor în pregătirea dosarului de 

contract. Colaborarea cu toate instituţiile 

relevante (Ministerul Finanţelor, Trezoreria 

de Stat), cu scopul de a pregăti documentele 

necesare pentru dosarul de contract; 

− Cooperarea cu structurile programului, în 

scopul clarificării tuturor aspectelor legate 

de Proiectele de anvergură. 

 

De asemenea, luând în consideraţie 

complexitatea proiectelor aferente CTF la 

etapa de implementare şi capacităţile reduse 

ale instituţiilor implicate, a fost luată decizia 

de a întreprinde următoarele acţiuni:  

 

− Lunar se vor organiza şedinţe cu toţi 

beneficiarii  şi partenerii moldoveni în cadrul 

Proiectelor de anvergură, cu scopul de a 

urmări modul de implementare a 

proiectului, de a discuta problemele 

existente li de a identifica soluţiile optime; 

− Toată informaţia relevantă, concluziile şi 

deciziile vor fi comunicate tuturor părţilor 

interesate prin intermediul proceselor 

verbale ale şedinţelor; 

− Cu scopul de a consolida aspectele legate 

de comunicare şi cooperare, procesele 

verbale vor fi expediate Structurilor de 

Program, Autorităţii Naţionale, beneficiarilor 

şi partenerilor prin email. În acest sens, 

solicităm respectuos Structurilor de program 

să includă, în rubrica CC – Copie, Autoritatea 

Naţională / Oficiul Regional în cadrul 

corespondenţei cu beneficiarii şi partenerii; 

− Oficiul Regional va oferi asistenţă 

Cancelariei de Stat în realizarea activităţilor 

menţionate mai sus. 

 

III. Programul Operaţional Comun Bazinul 

Mării Negre 2007 – 2013 

 

La acest moment se află în curs de desfăşurare 

procesul de contractare a proiectului selectat 

în cadrul apelului din 2011. Din cele 41 de 

proiecte selectate, au fost contractate doar 4 

(dintre care 3 au un partener din Republica 

Moldova). 
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Instituţiile relevante din Republica Moldova au 

fost incluse în Decizia Guvernului Nr. 246 cu 

privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA. 

 

Experţii Oficiului Regional oferă membrilor 

Grupului Comun de Lucru suportul necesar 

pentru contractarea şi recepţionarea 

documentelor necesare de la instituţiile din 

Republica Moldova. 

 

Planul Anual de Lucru al Autorităţii Comune de 

Management, Bugetul AT şi Planul Anual de 

Comunicare pentru 2013 au fost analizate şi 

aprobate de către membrii Comitetului 

Comun de Monitorizare. 

 

Potrivit GL, conform planului, procesul de 

programare va demara în luna februarie a 

acestui an. Oficiul Regional va fi implicat în 

activităţile Grupului Comun de Lucru, pentru 

elaborarea proiectului următorului Program al 

BMN. 

 

IV. Programul Transnaţional de Cooperare în 

Europa de Sud Est 2007-2013 

 

� Oferirea suportului pentru 

semnarea Acordului de Finanţare între 

Guvernul Republicii Moldova, Comisia 

Europeană şi Autoritatea de 

Management situată în Ungaria, 

privind integrarea fondurilor din 

Instrumentul European de Vecinătate 

şi Parteneriat, în cadrul Programului 

Transnaţional de Cooperare în Europa 

de Sud-Est pentru asistenţă din partea 

Fondului European de Dezvoltare 

Regională, în cadrul Cooperării 

Teritoriale Europene. 

 

Cancelaria de Stat a beneficiat de suportul 

necesar în vederea semnării Acordului de 

Finanţare între Guvernul Republicii Moldova, 

Comisia Europeana şi Autoritatea de 

Management, situată în Ungaria, privind 

integrarea fondurilor din Instrumentul 

European de Vecinătate şi Parteneriat, în 

cadrul Programului Transnaţional de 

Cooperare în Europa de Sud-Est pentru 

asistenţă din partea Fondului European de 

Dezvoltare Regională, în cadrul Cooperării 

Teritoriale Europene. 

 

Astfel, a fost elaborată varianta finală a 

proiectului hotărârii de Guvern. Acordul a fost 

tradus şi expediat tuturor instituţiilor 

relevante (Ministerul Finanţelor, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Integrării Europene, 

Ministerul Justiţiei)  spre examinare. 

 

Partea moldoveană a semnat acordul la data 

de 28 decembrie 2012. În acest sens, CE va 

acorda partenerilor moldoveni 2 milioane de 

Euro, cu scopul de a implementa proiectele 

transnaţionale în cadrul CTN ESE 2007 – 2013.  

 

 

V. Aspecte generale  

 

Unele activităţi de procesare a informaţiei au 

fost desfăşurate sistematic, precum: 

contribuţia la reactualizarea versiunii în limba 

română / engleză a site-urile web ale 

programelor;  asigurarea vizibilităţii IEVP CTF, 

inclusiv acordarea de asistenţă proiectelor 

prin oferirea de instrucţiuni; actualizarea 

permanentă a bazei de date, efectuată de 

către Grupul Comun de Lucru, ce conţine 

datele de contact ale organizaţiilor, 

instituţiilor, candidaţilor, beneficiarilor şi /sau 

ale părţilor interesate ale Programului, 

precum şi mass-media. 

 

De asemenea, a fost elaborată prezentarea 

privind monitorizarea şi evaluarea proiectelor 

de CTF, care a fost adusă la cunoştinţa ONG-

urilor, în cadrul unui eveniment organizat de 

Cancelaria de Stat. 

 

POC al BMN şi POC Ro-Ua-MD au acordat 

partenerilor moldoveni suportul necesar  

pentru a fi inclus în Anexa 1 a Hotărârii de 
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Guvern Nr. 246 cu privire la modul de aplicare 

a cotei zero a TVA pentru proiectele 

investiţionale. Drept rezultat, a fost elaborată 

lista partenerilor moldoveni, care a fost, 

ulterior, prezentată Cancelariei de Stat.  

 

CE a desfăşurat Monitorizarea Bazată pe 

Rezultate (MBR) pentru programele actuale de 

CTF. În acest sens, a fost organizat un şir de 

reuniuni cu experţii externi privind aspectele 

ce ţin de management, implementarea 

programului şi a proiectului, problemele 

survenite, rezultatele, experienţa acumulată 

etc.   
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ANEXE 
 

Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” 
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Anexa Nr. 2 Schema: Programarea şi Planificarea Regională 

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

aprobat de Parlament

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională, incl. Documentul Unic de Program şi documentele 

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

IV
E

L
 N

A
Ţ

IO
N

A
L

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

D
R

Strategiile naţ. stabilesc cadrul, priorităţile 
pentru SRD; SRD aprobate de CDR; în prezent, 
SRD sunt slab armonizate cu Strategiile Naţ.

Planuri Operaţionale Regionale (POR) (echiv. 

“Master Planului”,sau “Programului de dezvoltare 

regională”)

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

A
D

R
 e

la
b

o
re

a
z
ă

C
D

R
 a

p
ro

b
ă

POR elaborate de ADR cu date de la 
administraţia raioanelor.  

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

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

de proiect)

aici, trebuie să fie luată 

în consideraţie

componenta spaţială 

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

C
in

e
 e

s
te

 

re
s

p
o

n
s
a

b
il

 ?
?

?
?

 

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

pentru finanţarea proiectelor”)

IP 3 [EU PRDP]: studii de fezabilitate

A
d

m
in

is
tr

a
ţi

il
e

 

ra
io

n
a
le

INVESTIŢIE (FNDR; buget

naţional cu EU SBS; IFI;...)

A
u

to
ri

ta
te

a
 l

o
c

a
lă

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Priorităţi locale

Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale
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Anexa Nr. 3 Schema: Proiect pregătit de finanţare (Flux de proiecte) 

 

 
 

 

 

 

 

 


