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SUMAR EXECUTIV 

 
Pe parcursul perioadei de raportare, 
ianuarie-iunie 2013, în cadrul proiectului 
GIZ “Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova” a fost 
implementat un volum substanţial de 
activităţi şi de investiţii, în conformitate cu 
planul anual de lucru. 
 
Această realizare, fără amânări sau 
întreruperi majore, poate fi considerată un 
adevărat succes, luând în considerare 
majorarea substanţială a fondurilor de 
către guvernul german, la sfârşitul anului 
2012, cu 12,9 milioane de euro, precum şi 
creşterea concomitentă a activităţilor 
aferente achiziţiilor şi managementului de 
proiect în prima jumătate a anului 2013. 
 
Plecarea neplanificată a consultantului 
internaţional Dl. Marian Szymanowicz, ca 
urmare a unor probleme de familie, în 
luna martie a anului curent, a constituit o 
provocare suplimentară pentru echipa 
proiectului, însă a fost posibilă 
contractarea în timp util a Dlui Dietrich 
Hahn şi angajarea acestuia în calitate de 
noua persoană responsabilă pentru 
domeniul de intervenţie al proiectului: 
servicii publice locale.  
 
În toate proiectele-pilot de aprovizionare 
cu apă şi canalizare (Raioanele Cahul şi 
Râşcani), de management al deşeurilor 
solide (Raioanele Şoldăneşti, Floreşti şi 
Rezina), precum şi eficienţa energetică în 
infrastructura publică (Raioanele Soroca şi 
Orhei), partenerii implicaţi au reuşit să 
înregistreze progrese substanţiale la 
întreprinderea măsurilor respective de 
investiţii, precum şi la îmbunătăţirea 
structurii organizatorice a prestării de 
servicii. 
 

În conformitate cu abordarea MSPL, toate 
proiectele-pilot din cadrul domeniul de 
intervenţie al proiectului: servicii publice 
locale, aplică abordări inovatoare 
tehnologice, organizaţionale şi 
participative, care ar trebui să servească 
drept sursă de inspiraţie pentru aplicarea 
acestor modalităţi în alte părţi/regiuni ale 
ţării. 
 
Cerinţele de calitate ale proiectelor-pilot 
includ aspecte precum implicarea 
cetăţenilor în procesul de planificare şi 
monitorizare a proiectelor, cooperarea 
intercomunitară în furnizarea în comun de 
servicii, garantarea egalităţii de gen la 
accesarea facilităţilor publice şi creşterea 
eficienţei energetice prin efectuarea 
studiilor energetice şi a implementării 
măsurilor privind monitorizarea 
consumului de energie. 
 
Aceste inovaţii, în procesele de 
identificare, implementare şi de control al 
calităţii proiectelor-pilot, constituie un 
potenţial considerabil de sporire a acestor 
experienţe locale pentru alte comunităţi şi 
platforme de deservire în regiunile 
Moldovei. 
 
Dat fiind faptul că proiectele-pilot acoperă 
multe caracteristici şi modalităţi noi şi 
netestate anterior, cooperarea coerentă şi 
colegială dintre mai multe părţi interesate 
la nivel local, regional şi naţional este 
esenţială pentru implementarea cu succes 
a acestora. 
 
Una dintre modalităţile de diseminare 
ulterioară a experienţelor din domeniul 
planificării locale participative şi integrate 
este elaborarea unui ghid naţional pentru 
conceperea strategiilor de dezvoltare 
socio-economică la nivel raional, pentru 
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care a fost identificată printr-un proces de 
achiziţii publice organizaţia non-
guvernamentală IDIS "Viitorul". 
 
Cooperarea formală dintre diferite 
autorităţi publice locale pentru furnizarea 
serviciilor publice planificate şi 
administrate în comun constituie temeiul 
pentru cele mai multe din intervenţiile 
proiectului şi reprezintă modalitatea 
esenţială pentru dezvoltarea regională în 
Republica Moldova. 
 
Prin urmare, în perioada de raportare au 
fost desfăşurate diverse activităţi pentru 
dezvoltarea capacităţilor partenerilor 
locali şi regionali cu privire la cooperarea 
intercomunitară. 
 
Lipsa de experienţe relevante în acest 
domeniu şi inexistenţa unui cadru legal şi 
normativ pentru cooperarea 
intercomunitară reprezintă în continuare 
un impediment considerabil în acest sens 
şi impune necesitatea unui leadership 
puternic al instituţiilor partenere 
competente în scopul de a transforma în 
realitate obiectivele definite în comun. 
 
Lecţiile învăţate din aplicarea elementelor 
inovatoare ale proiectelor-pilot sunt 
evaluate şi documentate în mod constant 
în scopul de a aduce contribuţii relevante 
în planificarea şi programarea regională, 
care constituie cel de-al doilea domeniu 
de intervenţie al proiectului, sub 
responsabilitatea domnului Alexandr 
Muravschi. 
 
În perioada de raportare, toate cele trei 
Agenţii de Dezvoltare Regională au creat 
grupuri de lucru sectoriale regionale în 
domeniul alimentării cu apă şi canalizare, 
managementului deşeurilor solide, 
precum şi eficienţei energetice a clădirilor 
publice.  
 

În cadrul acestor grupuri de lucru, 
reprezentanţii administraţiilor publice 
locale şi furnizori de servicii se întrunesc 
cu colegii lor din cadrul ministerelor şi 
agenţiilor naţionale pentru a lucra la 
elaborarea planurilor sectoriale regionale, 
fiind asistați de către experţi din cadrul 
Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi GIZ. 
Aceste planuri sectoriale regionale includ, 
ca anexă la fiecare plan, “posibile 
concepte de proiecte” care pot fi 
valorificate în “concepte de proiecte 
viabile” şi apoi în “proiecte gata de 
finanţare”. 
 
Acest proces transparent şi structurat în 
mod clar este esenţial pentru a alinia 
priorităţile locale şi obiectivele politice ale 
diferitelor sectoare pe parcursul tuturor 
etapelor de dezvoltare într-un portofoliu 
de proiecte pentru îmbunătăţirea 
furnizării de servicii populaţiei din cele trei 
regiuni de dezvoltare ale Republicii 
Moldova. 
 
Aceste proiecte investiţionale pot fi 
finanţate din diverse surse disponibile - 
fonduri naţionale, proiecte finanţate de 
donatorii externi, precum şi instituţii 
bancare de dezvoltare. 
 
Opţiunile de finanţare disponibile includ 
modalităţi de cooperare transfrontalieră şi 
transnaţională în cadrul integrării 
europene şi politicii de coeziune. 
 
În acest context, proiectul a sprijinit 
diferite activităţi de instruire, evenimente 
de informare şi vizite de studiu, atât în 
Moldova, cât şi în străinătate. 
 
Toate proiectele de investiţii actuale şi 
ulterioare, în contextul planificării şi 
programării regionale, necesită o 
perspectivă clară a rezultatelor socio-
economice preconizate. 
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Din acest motiv, proiectul a organizat / 
întreprins diverse măsuri în vederea 
îmbunătăţirii managementului şi 
monitorizării bazate pe rezultate ale 
acestuia în cadrul tuturor operaţiunilor.   
 
O modalitate importantă în dezvoltarea şi 
instituţionalizarea lecţiilor învăţate  în 
ambele domenii de intervenţie este 
aplicată în strânsă cooperare cu Academia 
de Administrare Publică. 
 
Faptul că acest schimb de cunoştinţe a 
fost în continuare extins şi consolidat în 
perioada de raportare, este demonstrat de 
cursurile - pilot realizate cu succes de 
către Academie pentru domeniul 
managementului proiectelor, care includ 
vizite la autorităţile publice locale şi 
furnizorii de servicii ale proiectelor-pilot. 
 
De asemenea, opt masteranzi de la 
Academia de Administrare Publică îşi 
desfăşoară în prezent studiile aferente 
activităţii de planificare şi programare 
regională, ceea ce va facilita şi mai mult 
schimbul de cunoştinţe între activitatea 
practică a proiectului şi nivelul academic.  
 
La nivel de coordonare, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a 
decis să schimbe periodicitatea sesiunilor 
de întrunire ale Comitetului Director al 
proiectului de la trimestrială la 
semestrială. 
 
În perioada 24-26 aprilie curent, proiectul 
a găzduit o delegaţie de oficiali de rang 
înalt din cadrul Ministerului Federal 
German pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare - BMZ (Dr. Leo Kreuz, Şeful 

Departamentului Europa de Est şi Asia 
Centrală), GIZ (Dr. Christoph Beier, 
Vicepreşedinte al Consiliului Director şi 
Dna Mary Schaefer, Șefa Departamentului 
regional GIZ: regiunea Mării Mediterane, 
Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu) şi 
KfW (Banca Germană de Dezvoltare (Dna 
Cherifa Larabi, Directorul general pentru 
Europa de Est, Caucaz, Asia Centrală şi Dna 
Eva Witt, Şeful Departamentului Regional 
pentru Europa de Est, Caucaz, Asia 
Centrală). 
 
În cadrul întrevederilor cu reprezentanţii 
de nivel înalt ai Guvernului Republicii 
Moldova, ambasadori şi reprezentanţi ai 
organizaţiilor de dezvoltare, precum şi  în 
timpul vizitelor de proiect la Orhei şi 
Şoldăneşti, delegaţia şi-a exprimat 
satisfacţia cu privire la rezultatele obţinute 
şi a subliniat angajamentul continuu de a 
sprijini procesul de îmbunătăţire a 
furnizării de servicii în cadrul dezvoltării 
regionale în Republica Moldova.  
 
În cadrul reuniunii sale de încheiere cu 
Secretarul General al Guvernului, Dl. 
Victor Bodiu, ambele părţi au confirmat / 
recunoscut realizările substanţiale 
înregistrate în cadrul proiectului şi au 
convenit asupra necesităţii unei 
coordonări şi mai bune pe viitor a tuturor 
instituţiilor implicate din Moldova în 
scopul de a participa la realizarea 
priorităţilor locale, contribuind totodată la 
atingerea obiectivelor politicii naţionale în 
domeniul respectiv. 
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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 

CDR                     Comitet director local  

CIC Cooperare intercomunitară  

CNCDR Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CPP Concept posibil de proiect 

CPV Concept de proiect viabil 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CTF Cooperare transfrontalieră 

CTN Cooperare transnaţională 

DI  Domeniu de Intervenţie 

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 

GLSR Grup de lucru sectorial regional 

GM Guvernul Republicii Moldova 

GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (Grup de consultanţă) 
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IDCR Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii Regionale 

IEVP         Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

IEV Instrumentul European de Vecinătate 

ÎM                              Întreprindere municipală 

LGSP Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova 

M&E Monitorizare şi evaluare 

MAER                Ministerul Afacerilor Externe al României 

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 

PPR Planificare şi Programare Regională 

PPV Proiect propus spre finanţare 

PSR Plan / Planificare Sectorial (ă) Regional (ă) 

RED Reţele electrice de distribuţie 

RD  Regiune de Dezvoltare 

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 
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SLE              Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, Universitatea 

Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

SPL Servicii publice locale 

STC       Secretariat Tehnic Comun 

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

ToR Termeni de referinţă 

UE  Uniunea Europeană 

USAID                 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 

 
 



 Raport de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

10  

DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1: 
SERVICII PUBLICE LOCALE  

 Analiza progresului 

Acest capitol conţine informaţii despre 
progresul obţinut în atingerea rezultatelor 
Domeniului de Intervenţie 1 Serviciile 
Publice Locale şi anume acela ca 
Autorităţile Publice Locale să coopereze 

eficient şi să gestioneze procesul de 

îmbunătăţire a serviciilor publice locale în 

comunităţile selectate din raioanele-pilot. 
Analiza progresului se referă la perioada 1 
ianuarie – 30 iunie 2013.  
 
Activităţile care ţin de atingerea 
rezultatelor au fost centrate pe trei 
sectoare: AAC, MDS şi EE, vizând 
preponderent comunităţile selectate din 
raioanele-pilot: 

 
1. Îmbunătăţirea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în 
comunităţile din raionul Cahul 

2. Îmbunătăţirea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
comunităţile din raionul Râşcani 

3. Îmbunătăţirea sistemului integrat 
de management al deşeurilor 
solide în raioanele Şoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti  

4. Eficienţa Energetică: „Sistemul de 
iluminare stradală” în raionul 
Soroca  

5. Eficienţa energetică a clădirilor 
publice în raionul Orhei - spitalul 
regional din Orhei 

 
Deşi MSPL îşi orientează activităţile spre 
localităţile selectate din raioanele-pilot, 
proiectul explorează, de asemenea, 
posibilităţi de extindere şi de multiplicare 
ale acestor experienţe. Toate aceste 
activităţi au fost desfăşurate ţinând cont 
de dimensiunea de gen. 
 
În eforturile de îmbunătăţire a serviciilor 
publice locale în raioanele-pilot, în cadrul 
Domeniului de Intervenţie 1 SPL este 
aplicat modelul de îmbunătăţire a 
serviciilor publice locale în baza 
rezultatelor (Anexa 4). 
 
Modelul se bazează pe ipoteza conform 
căreia îmbunătăţirea accesibilităţii, calităţii 
şi eficienţei serviciilor publice locale 
necesită un ansamblu de activităţi 
complexe în domeniul planificării şi 
programării locale integrate, precum şi o 
cooperare eficientă dintre APL-uri cu 
privire la prestarea de servicii, dezvoltarea 
capacităţilor APL-urilor şi a furnizorilor de 
servicii, îmbunătăţiri ale infrastructurii 
serviciilor, mobilizarea comunităţii şi 
implicarea cetăţenilor în îmbunătăţirea 
serviciilor publice locale (Figura 1). 
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Figura Nr. 1: Modelul de îmbunătăţire a serviciilor publice locale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul cu privire la atingerea 
Rezultatului I: autorităţile publice locale 
implementează proiecte-pilot conform 
strategiilor naţionale, regionale şi raionale 
de dezvoltare, C: Este asigurată egalitatea 
de gen în prestarea serviciilor publice 
locale în domeniile acoperite de proiectul-
pilot MSPL şi E: În domeniile acoperite de 
proiectul-pilot MSPL a sporit accesul 
bărbaţilor şi femeilor la servicii publice 
accesibile şi de calitate. Descrierea este 
prezentată în subcapitolul 1.1. al 
Capitolului 1.  
 

Raportul cu privire la atingerea 
Rezultatului H: S-a intensificat cooperarea 
dintre autorităţile publice locale, în 
domeniile acoperite de proiectul-pilot 
MSPL şi C: Egalitatea de gen în prestarea 
serviciilor publice locale, în domeniile 
acoperite de proiectul-pilot MSPL este 
descrisă în subcapitolul 1.2. al Capitolului 
1. 
 
Raportul cu privire la atingerea 
Rezultatului A: Autorităţile publice locale 
şi furnizorii de servicii livrează serviciile 
publice locale într-un mod durabil, J: 
Specialiştii ADR-urilor (APL-urilor) din 

Servicii 
publice 
locale 

eficiente și 
eficace  

 

1.  

Planificarea și 
programarea 

strategică locală  

 

2.  

Cooperare 
intercomunitară în 
domeniul prestării  
serviciilor publice 

locale  

 

3.  
Îmbunătățirea 

infrastructurii de 
furnizare a serviciilor   

 

4.  
Dezvoltarea capacității 

Autorităților Publice 
Locale și a Furnizorilor 

de servicii   

 

5.  
Mobillizarea comunității și 
implicarea cetățenilor  în 

procesul de îmbunătățirea 
a serviciilor publice locale  



 Raport de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

12  

domeniul achiziţiilor publice activează 
profesionist, E: A sporit accesul femeilor şi 
bărbaţilor la servicii publice accesibile şi de 
calitate, în domeniile acoperite de 
proiectul-pilot MSPL, C: Este atinsă 
egalitatea de gen în prestarea serviciilor 
publice locale, în domeniile acoperite de 
proiectul-pilot MSPL. Descrierea se 
regăseşte în subcapitolul 1.3. al Capitolului 
1. 
 
Raportul cu privire la atingerea 
Rezultatului A: Autorităţile publice locale 
şi furnizorii de servicii livrează servicii într-
un mod durabil, B: Femeile şi bărbaţii, din 
domeniile acoperite de proiectul-pilot 
MSPL, au acces la servicii noi sau 
îmbunătăţite, D: Autorităţile publice locale 
şi furnizorii de servicii din domeniile 
acoperite de proiectul-pilot MSPL livrează, 
locuitorilor săi, servicii în mod eficient, G: 
Măsurile investiţionale implementate au 
redus nivelul de poluare a mediului 
ambiant în domeniile acoperite de 
proiectul-pilot MSPL, L: Cele mai bune 

practici / Lecţii învăţate cu privire la 
extindere au fost diseminate atât pe 
intern, cât şi în exterior, E: În domeniile 
acoperite de proiectul-pilot MSPL, a sporit 
accesul bărbaţilor şi femeilor la serviciile 
publice accesibile şi de calitate, K: 
Autorităţile publice locale gestionează 
bunurile publice într-o manieră durabilă. 
Descrierea se regăseşte în subcapitolul 
1.4. al Capitolului 1.  
 
Raportul cu privire la atingerea 
Rezultatului F: În domeniile acoperite de 
proiectul-pilot MSPL, femeile şi bărbaţii 
cooperează proactiv cu autorităţile publice 
locale şi cu furnizorii de servicii, B: În 
domeniile acoperite de proiectul-pilot 
MSPL, femeile şi bărbaţii au acces la 
servicii noi sau îmbunătăţite, L: Cele mai 
bune practici / Lecţii învăţate cu privire la 
extindere au fost diseminate atât în 
interior, cât şi în exterior. Descrierea este 
detaliată în subcapitolul 1.5. al Capitolului 
1. 
 

 

1.1. Planificarea şi programarea strategică locală 

Potrivit modelului cu privire la serviciile 
publice locale, îmbunătăţirile pornesc de 
la planificarea şi programarea locală 
integrată. Această abordare se bazează pe 
planificarea strategică la nivel de raioane 
şi APL-uri. Fiind următoarea etapă după 
planificarea strategică, programarea se 
concentrează asupra elaborării soluţiei 
optime pentru proiectele prioritare, care 
vizează îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi 
accesibilităţii serviciilor publice locale. 
Pentru a identifica o soluţie optimă, este 
necesar ca toate proiectele de 
infrastructură să fie desfăşurate în baza 
unui studiu de fezabilitate. În urma 
asistenţei din cadrul proiectului, 
autorităţile publice locale implementează 

proiecte-pilot în conformitate cu strategiile 

naţionale, regionale şi raionale de 

dezvoltare (Rezultat I din cadrul logic al DI 

1, ataşat la raport). Egalitatea de gen în 
accesul la aceste facilităţi va constitui 
criteriul-cheie în procesele de planificare, 
implementare şi monitorizare, iar ca 
rezultat, va fi atinsă egalitatea de gen în 

prestarea serviciilor publice locale, în 

domeniile acoperite de proiectul-pilot 

MSPL (Rezultat C). 
 
În perioada de raportare, în cadrul celor 5 
proiecte-pilot aferente AAC, MDS şi EE (în 
clădirile publice) au fost desfăşurate 
următoarele activităţi: 
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Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în comunităţile din 

raionul Cahul  

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie –

iunie:  

 

Cahul este unul dintre primele raioane din 

Republica Moldova care a pregătit şi 

reactualizat capitolul cu privire la 

Aprovizionarea cu Apă şi Canalizare al 

Strategiei sale de Dezvoltare Socio-

Economică. Conform acestei strategii, care 

a fost aprobată la mijlocul anului 2012,  

aprovizionarea cu apă, care la acest 

moment este fragmentată, va fi 

regionalizată, în baza surselor de apă. 

Întregul teritoriu al raionului Cahul va fi 

aprovizionat cu apă din sursa de apă şi 

staţia de tratare a apei existente în raionul 

Cahul. 

 

În decembrie 2012, în baza Planului de 

Acţiuni al SDSE actualizate, conducerea 

raionului Cahul, cu suportul GIZ şi al ADR 

Sud, a lansat procesul de pregătire a 

studiului de fezabilitate privind 

aprovizionarea cu apă şi canalizare în 

raionul Cahul. Cu ajutorul acestui produs 

care va fi disponibil în a doua jumătate a 

anului 2013, va fi posibilă atragerea de 

investiţii în sectorul aprovizionării cu apă şi 

canalizare.  

 

În aprilie 2013 a fost finalizat Studiul de 

oportunitate privind elaborarea unei 

forme legale şi instituţionale pentru 

furnizarea comună a serviciilor de 

aprovizionare cu apă şi canalizare în satele 

Roşu, Crihana Veche şi Manta din raionul 

Cahul. Studiul a fost pregătit de către 

experţii contractaţi de GIZ. 

În mai 2013 a fost finalizat studiul 

„Estimarea proiectului şi caracterul 

accesibil al tarifelor pentru serviciile de 

aprovizionare cu apă în satele Roşu, 

Crihana Veche şi Manta din raionul Cahul”. 

Studiul a fost pregătit de către experţii 

contractaţi de GIZ. 

 

În anul 2012, prin ordinul preşedintelui 

raionului Cahul Nr. 357-d/06.12.2012, a 

fost creat grupul de lucru pentru 

elaborarea studiului de fezabilitate cu 

privire la agregarea serviciilor de 

aprovizionare cu apă pentru raionul Cahul, 

cu opţiuni pentru serviciul de canalizare. 

Grupul de lucru a fost asistat de către un 

expert contractat de GIZ. 

 

În februarie 2013, a fost contractat ONG-ul 

CRAION CONTACT CAHUL pentru a 

desfăşura un sondaj al cărui scop era de a 

identifica preţul pe care îl pot achita 

locuitorii pentru serviciile de aprovizionare 

cu apă şi canalizare. Sondajul s-a încheiat 

în martie, în cadrul acestuia fiind 

chestionate 430 persoane din satele 

raionului Cahul. 

 

În perioada martie-mai s-au desfăşurat 

patru sesiuni de lucru cu grupuri de 

primari din clusterul Prut, creat în cadrul 

strategiei raionale de dezvoltare cu privire 

la Serviciile de AAC Cahul. În cadrul 

acestor reuniuni, experţii au identificat 

soluţiile tehnice, care vor fi propuse în 

studiul de fezabilitate. 

 

La 14 iunie, experţii grupului de lucru au 

prezentat câteva opţiuni tehnice în 

materie de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, ca parte a studiului de 

fezabilitate. În aceeaşi zi, grupul de lucru a 
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luat decizia de a aproba opţiunea tehnică 

pe  aprovizionarea cu apă în raionul Cahul. 

 

Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie:  

 

Prezentarea proiectului studiului de 

fezabilitate pentru serviciile comune de 

AAC în raionul Cahul este planificată 

pentru septembrie 2013. Capitolul AAC al 

SDSE al raionului Cahul va fi în continuare 

implementat . 

  

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în comunităţile din 

raionul Râşcani 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

 

Potrivit Planului de Acţiuni al SDSE a 

raionului Râşcani, actualizat în 2012, a fost 

iniţiată, cu suportul GIZ şi al ADR Nord, 

elaborarea studiului de fezabilitate privind 

aprovizionarea cu apă şi canalizare în 

clusterul Prut sau raionul Râşcani. Studiul 

de fezabilitate îi va oferi administraţiei 

raionului Râşcani posibilitatea de a atrage 

investiţii în sectorul de aprovizionare cu 

apă şi canalizare. 

 
În luna martie a fost desfăşurat un sondaj 
în rândul populaţiei din clusterul Prut, 
raionul Râşcani, cu scopul de a colecta 
informaţii pentru a estima accesibilitatea 
preţurilor şi disponibilitatea cetăţenilor de 
a plăti pentru serviciile de aprovizionare 
cu apă şi canalizare.   
 
În procesul de elaborare a studiului de 
fezabilitate, a fost colectată informaţie cu 
privire la situaţia curentă, posibilele 
opţiuni de proiectare inginerească a 
reţelelor de aprovizionare cu apă, analiza 

infrastructurii de aprovizionare cu apă etc. 
Astfel, au fost organizate vizite ale 
experţilor naţionali şi internaţionali în 
localităţile din clusterul Prut, la data de 
16-17 mai şi 3-4 iunie. În cadrul vizitelor au 
avut loc şedinţe de lucru cu primarii şi 
operatorii locali de AAC din 9 localităţi. 
 
La 13 iunie, Grupul raional de lucru AAC s-
a întrunit în cadrul unui atelier de lucru cu 
tematica „Studiul de fezabilitate pentru 
prestarea comună a serviciilor de AAC în 
raionul Râşcani, clusterul Prut cu opţiuni 
de asigurare cu canalizare. Impactul social, 
economic şi financiar al opţiunilor 
propuse”. Studiul de fezabilitate pentru 
agregarea serviciilor de apă şi canalizare 
pentru raionul Rîșcani, cu opțiuni servicii 
de colectare și tratare a apelor reziduale. 
Prezentarea opțiunilor”. Scopul întrunirii a 
fost prezentarea rezultatelor primei etape 
ale studiului de fezabilitate pentru AAC 
Râşcani şi examinarea opţiunilor tehnice 
propuse. Printre participanţi, au fost 
reprezentanţii administraţiei raionului 
Râşcani, membri ai Grupului de lucru 
pentru AAC, furnizoii locali de servicii de 
AAC, reprezentanţi ai serviciilor publice 
descentralizate şi desconcentrate din 
Râşcani; consultanţi naţionali şi 
internaţionali, consultanţii GIZ şi specialişti 
de la ADR Nord: în total, 40 de participanţi 
(10 femei şi 30 bărbaţi). În rezultatul 
atelierului de lucru, Grupul de lucru 
raional a decis să selecteze opţiunea 
tehnică privind aprovizionarea cu apă din 
lacul de acumulare Costeşti – Stânca cu 
construcţia a 2 conducte de aducţiune: 
una pentru apă potabilă şi una pentru apă 
brută, utilizată pentru irigare. Decizia şi 
schemele tehnice au fost puse la dispoziţia 
experţilor pentru analiză. 
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Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie: 

 
Se preconizează ca proiectul studiului de 
fezabilitate să fie prezentat Grupului de 
lucru către sfârşitul lunii septembrie. 
 
Îmbunătăţirea sistemului integrat de 
management al deşeurilor solide în 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

 
Nu au fost desfăşurate activităţi de 
actualizare a SDSE ale raioanelor 
Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti, deoarece în 
paralel au fost organizate consultări şi 
ateliere de lucru cu privire la planificarea 
şi programarea regională în domeniul 
MDS. Ulterior, vor fi re-organizate grupuri 
de lucru pentru a determina care 
necesităţi locale în materie de MDS, 
combinate cu priorităţile sectoriale 
regionale şi naţionale, vor sta la baza 
elaborării documentelor strategice 
regionale. 
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie: 

 

Începând cu luna septembrie, va fi acordat 
suport din partea administraţiei raionale şi 
vor fi implicate grupurile de lucru din 
raioanele Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
pentru a actualiza Capitolul cu privire la 
MDS a SDSE ale raioanelor menţionate. 
Ulterior, vor fi elaborate şi aprobate 
documentele strategice regionale, prin:  
 

� Facilitarea procesului de relansare 
a activităţii grupului de lucru 
asupra actualizării SDSE în cele trei 
raioane; 

� Prezentarea către expertul GIZ a 
rezultatelor studiului efectuat de 
echipa SLE, cu scopul de a revizui 

situaţia şi a formula recomandări 
pentru actualizarea SDSE a fiecărui 
raion; 

� Desfăşurarea, de către experţii din 
cele trei raioane, a procesului de 
actualizare a SDSE.  

 
 
Eficienţa Energetică: „Sistemul de 

iluminare stradală” în raionul Soroca 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

 
În luna aprilie, raionul Soroca a înaintat la 
adresa GIZ o solicitare privind acordarea 
de asistenţă tehnică în actualizarea 
subcapitolului SDSE cu privire la EE în 
clădirile publice. Prima întrunire cu 
consiliul raional Soroca şi administraţia 
raională a fost organizată la 13 iunie. În 
urma întrunirii, au fost delimitaţi paşii ce 
urmează a fi întreprinşi în procesul de 
actualizare a SDSE.  
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie: 

Suportul pentru actualizarea Capitolului 
SDSE cu privire la Eficienţa Energetică în 
clădirile publice va fi acordată de către GIZ 
şi ADR Nord prin: 

� Crearea grupurilor de lucru pentru 
actualizarea Capitolului SDSE cu 
privire la Eficienţa Energetică în 
clădirile publice; 

� Organizarea a 4 întruniri de 
coordonare a grupurilor de lucru; 

� Elaborarea chestionarului pentru 
colectarea de date; 

� Colectarea şi evaluarea datelor. 
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Eficienţa energetică a clădirilor publice în 

raionul Orhei - spitalul regional din Orhei 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

Asemenea proiectului-pilot cu privire la EE 
în Regiunea de Nord, administraţia 
raionului Orhei, de asemenea, a solicitat 
asistenţă în actualizarea Capitolului SDSE 
cu privire la eficienţa energetică a 
clădirilor publice. Recomandările de pe 
urma exerciţiilor anterioare facilitate de 
ADR-uri şi GIZ vor fi utilizate de către 
administraţia raionului pentru actualizarea 
SDSE. 
 
De asemenea, cu asistenţa unui expert 
internaţional, a fost elaborat conceptul 
pentru implementarea unui sistem de 
management energetic la spitalul Orhei. 
Conceptul a fost tradus în limba română şi 
prezentat administraţiei Spitalului din 
Orhei. Conceptul a fost, de asemenea, 
prezentat în cadrul întrunirii comitetului 
director al proiectului-pilot (denumirea 
oficială: Comitetul pentru implementarea 
şi monitorizarea implementării 
proiectului), care a avut loc la 28 mai 
2013. 
 
Scopul principal al sistemului de 
management energetic este de a 
implementa acţiuni organizaţionale, 
tehnice şi comportamentale, pentru a 
minimiza consumul de energie şi de 
materiale prin: 

� Facilitarea planificării, gestionarea 
controlului, monitorizarea şi 
stabilirea de acţiuni preventive şi 
de corecţie, prin delegarea unor 
sarcini şi responsabilităţi 
determinate în mod adecvat şi prin 
alocarea unor resurse suficiente;  

� Proiectarea şi introducerea unui 
program de management 
energetic, în baza nevoilor 
justificate şi a capacităţilor 

financiare şi organizaţionale 
disponibile; 

� Coordonarea acţiunilor cu 
donatorii; 

� Garantarea unei implementări 
eficiente şi eficace a proiectelor. 

 

Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie:  

Administraţia raionului Orhei va primi, din 
partea GIZ şi ADR Centru, suport pentru 
actualizarea Capitolului SDSE cu privire la 
Eficienţa Energetică în clădirile publice.  
De asemenea, se preconizează darea în 
exploatare a sistemului inteligent de 
monitorizare a  consumului de energie şi 
finalizarea Planului de Acţiuni privind 
Managementul Energiei. Rezultatele 
obţinute vor fi împărtăşite tuturor părţilor 
interesate.  
 
Lecţii învăţate privind Planificarea şi 

Programarea Regională:  

� Abordarea cooperantă de către 
APL-uri a problemelor comune 
implică mai puţine resurse şi efort. 
Este important faptul că, pe durata 
planificării şi programării regionale, 
autorităţile locale să coopereze, 
pentru a beneficia de potenţialul 
comun şi de posibilităţile de 
cooperare intercomunitară pentru 
instituţionalizarea serviciilor 
publice locale.  

� Aspectele ce ţin de eficienţa 
energetică nu fac parte din 
activitatea de bază a spitalului. 
Însă, serviciile medicale depind în 
mod direct de starea clădirii 
(izolare termică bună sau nu, 
confort pentru pacienţi etc.) şi 
afectează în mod direct cheltuielile 
pentru energia utilizată de spital. 
Pentru informare: aproximativ 10% 
din bugetul anual al spitalului este 
folosit pentru energie (apă caldă şi 
rece, energie termică, energie 
electrică, gaz natural). 
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1.2. Cooperarea intercomunitară pentru furnizarea serviciilor publice locale 

Strategiile Raionale de Dezvoltare Socio-
Economică formează cadrul pentru 
cooperarea eficientă a APL-urilor în 
domeniul furnizării comune a serviciilor 
publice locale. În urma asistenţei  pe care 
MSPL a oferit-o în iniţierea şi 
implementarea CIC în localităţile-pilot, 
cooperarea dintre localităţile publice 

locale în domeniile acoperite de proiectele-

pilot MSPL s-a intensificat (Rezultat H). 
Activităţile de promovare, iniţiere şi 
implementare a CIC au fost orientate spre 
dimensiunea de gen şi, drept rezultat, a 

fost atinsă egalitatea de gen în furnizarea 

serviciilor publice locale în domeniile 

acoperite de proiectul-pilot MSPL (Rezultat 
C). 
 
În perioada de raportare, în cadrul celor 5 
proiecte-pilot ce ţin de domeniul AAC, 
MDS şi EE (în clădirile publice) au fost 
desfăşurate următoarele activităţi: 
 
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Cahul 

 
Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

Ca parte a studiului de fezabilitate, în 

aprilie 2013 a fost finalizat studiul de 

oportunitate pentru elaborarea formei 

legale şi instituţionale, în vederea 

furnizării în comun a serviciilor de 

aprovizionare cu apă şi canalizare în 

raionul Cahul, cu un accent deosebit plasat 

pe satele Roşu, Crihana Veche şi Manta.  

 

În cadrul procesului de elaborare a 

studiului, în ianuarie au fost semnate 3 

acorduri de CIC între Cahul-Roşu, Cahul-

Crihana Veche şi Cahul-Manta. Studiul a 

fost pregătit de către experţii contractaţi 

de GIZ. 

 

În mai 2013 a fost finalizat studiul privind 

estimarea proiectului şi caracterul 

accesibil al tarifelor pentru serviciile de 

aprovizionare cu apă în satele Roşu, 

Crihana Veche şi Manta din raionul Cahul.  

Studiul a fost pregătit de către experţii 

contractaţi de GIZ. Acesta a fost prezentat 

în iunie, când a fost organizat un atelier 

pentru grupul de lucru raional creat în 

cadrul procesului de elaborare a studiului 

de fezabilitate. La data de 14 iunie, în 

cadrul unui atelier de lucru ce viza grupul 

local de lucru, au fost prezentate formele 

legale şi instituţionale ale CIC, pentru 

furnizarea serviciilor de AAC în raionul 

Cahul; scopul atelierului de lucru a fost de 

a asigura participarea femeilor (45 de 

participanţi: 15 femei, 30 bărbaţi). La 14 

iunie, grupul local de lucru a decis ca 

forma instituţională pentru furnizarea în 

comun a serviciilor de AAC, în raionul 

Cahul, să fie Societatea pe Acţiuni. 

 

Un alt atelier de lucru cu privire la CIC a 

fost solicitat de GL local. Acesta va avea 

loc în iulie, cu suportul experţilor. 

 

Activităţi planificate pentru perioada iulie  

decembrie:  

 

În continuare, grupurile de lucru raionale 

vor beneficia de suport pentru 

instituţionalizarea cooperării dintre APL-

uri, care au semnat acordurile de CIC.  
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Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în comunităţile din 

raionul Râşcani 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

 
La data de 13 iunie, în cadrul unui atelier 
de lucru al grupului pentru AAC din raionul 
Râşcani, au fost prezentate formele legale 
şi instituţionale pentru regionalizarea 
prestatorului de servicii  de AAC în 
clusterul Prut al raionului Râşcani. În 
rezultatul dezbaterilor din cadrul 
atelierului, grupul raional de lucru a luat 
decizia ca forma instituţională de prestare 
în comun a serviciilor de AAC în clusterul 
Prut al raionului Râşcani să fie Societatea 
pe Acţiuni. 
 
În scopul consolidării cunoştinţelor din 
domeniul legislaţiei aferente cooperării 
intercomunitare, grupul de lucru a solicitat 
organizarea unui atelier de lucru 
suplimentar cu privire la CIC. Acesta va fi 
organizat în luna iulie, cu suportul 
experţilor. 
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie:  

 

Grupurile de lucru raionale vor beneficia  

în continuare de suport pentru 

instituţionalizarea cooperării dintre APL-

uri, care au semnat acordurile de CIC.  

 

Îmbunătăţirea sistemului integrat de 

management al deşeurilor solide în 

raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 

 

Activităţi realizate în lunile ianuarie – 

iunie:  

 
În cadrul celor 4 întruniri cu principalele 

părţi interesate (şi experţi), a fost 
discutată instituţionalizarea pentru 
raioanele Floreşti şi Şoldăneşti. Ca o etapă 
următoare, s-a convenit asupra faptului 
că, în cadrul studiului de fezabilitate 
amânat, echipa de experţi vor depune 
eforturi pentru găsi cea mai adecvată 
structură care ar putea livra servicii de 
colectare, transportare, stocare şi tratare 
a deşeurilor menajere solide din 
localităţile raioanelor Șoldăneşti, Floreşti şi 
Rezina. Nu a fost semnat niciun acord nou 
de CIC (în anul 2012 numărul acordurilor 
semnate era de 67). Din cele 67 de 
localităţi, doar 35 vor beneficia de acest 
serviciu; celelalte 32 de localităţi vor fi 
incluse în etapele ulterioare ale extinderii 
serviciului. 
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie:  

 

Echipele locale legal-instituţionale şi 
tehnico-financiare, create în toamna 
anului 2012 de către grupul de lucru 
privind CIC,  vor beneficia de suport. GL-
urile vor beneficia de suport pentru a 
determina tipul de formă instituţională a 
serviciilor de MDS.  
 
Eficienţa Energetică: „Sistemul de 

iluminare stradală” în raionul Soroca 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie – 

iunie:  

 

În aprilie şi mai au avut loc două întruniri 
conceptuale cu CALM, cu privire la 
iniţierea sarcinilor multiple 
(multisectoriale) în contextul CIC, în 
comuna Tătărăuca Veche. În luna iunie, 
consultantul EE a organizat o întrunire cu 
preşedintele raionului Soroca, în cadrul 
căreia s-a discutat despre o posibilă CIC.  
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Activităţi planificate pentru perioada iulie 

– decembrie:  

 
În colaborare cu ADR Nord, vor fi elaboraţi 
termenii de referinţă pentru lansarea CIC 
în localităţile din comuna Tătărăuca 
Veche. Compania care va fi subcontractată 
de GIZ va fi implicată în iniţierea CIC, cu 
plasarea accentului pe următoarele 
activităţi: 

� Iniţierea CIC; 
� Crearea grupurilor de lucru; 
� Facilitarea întrunirii în şedinţe a 

grupurilor de lucru; 
� Elaborarea chestionarelor pentru 

colectarea de date; 
� Organizarea unei mese rotunde şi a 

şedinţelor de lucru;  
� Identificarea şirului de probleme; 
� Identificarea domeniului / 

domeniilor de cooperare. 

 
Lecţii învăţate:  
 

� CIC continuă să fie un mecanism / 
instrument nou şi necunoscut şi 
urmează a fi aplicat de către 
autorităţile locale. Este necesar 
suportul continuu în procesul de 
aplicare a celor mai bune practici 

internaţionale şi în identificarea 
celor mai bune soluţii la nivel local. 

� Legislaţia Republicii Moldova nu 
oferă instrumente unice pentru a 
asigura cooperarea dintre 
autorităţile locale. Din această 
cauză, mecanismele de cooperare 
sunt destul de permisive. 

� Autorităţile locale nu utilizează 
avantajele pe care le presupune 
CIC şi nu cunosc avantajele 
financiare ale acesteia. 

� Colaborarea extensivă dintre 
primarii de localităţi în 
identificarea căilor de regionalizare 
şi de prestare a serviciilor publice 
pentru crearea de întreprinderi 
intercomunitare contribuie la 
crearea unui serviciu durabil, care, 
la rândul său, implică posibilitatea 
de a genera venituri (aşa ca 
furnizarea mai multor servicii). 
Totodată, serviciile prestate vor fi 
de calitate înaltă (monitorizarea 
calităţii serviciilor prestate poate fi 
efectuată în comun de către 
primari, consilieri şi cetăţenii 
tuturor primăriilor implicate), iar 
preţul acestora va fi mai mic 
(datorită faptului că zona deservită 
va fi una extinsă, ceea ce va 
presupune şi costuri reduse de 
mentenanţă). 

 

1.3. Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor 

Urmând după planificarea strategică, 
etapa de programare se axează pe 
elaborarea proiectelor prioritare, privind 
îmbunătăţirea accesului, calităţii şi 
eficienţei serviciilor publice locale.  
Activităţile de îmbunătăţire a 
infrastructurii serviciilor sunt 
implementate prin intermediul investiţiilor 
capitale şi achiziţiilor de echipamente 
speciale. Aceste activităţi au fost 
implementate prin aplicarea Acordurilor 

Financiare încheiate între GIZ şi 
MDRC/ADR-uri. Ca urmare a 
implementării Acordurilor Financiare, 
ADR-urilor le-a fost oferită asistenţă în 
elaborarea documentelor de licitaţie, 
organizarea achiziţiilor publice într-o 
manieră transparentă, supravegherea 
lucrărilor de construcţii, elaborarea actelor 
de predare-primire şi a rapoartelor privind 
implementarea. În rezultatul asistenţei, 
autorităţile publice locale şi prestatorii de 
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servicii furnizează serviciile publice locale 

într-o manieră durabilă (Rezultatul A), 

specialiştii în domeniul achiziţiilor publice 

din cadrul ADR-urilor (APL-urilor) activează 

într-o manieră profesionistă (Rezultatul J), 
a fost îmbunătăţit accesul bărbaţilor şi 

femeilor la servicii publice de calitate şi la 

preţuri accesibile din cadrul domeniilor 

proiectului-pilot MSPL (Rezultatul E), 

bărbaţii şi femeile utilizează, în cadrul 

domeniilor proiectului pilot MSPL, servicii 

noi sau îmbunătăţite (Rezultatul B) şi a 

fost atinsă echitatea genurilor în prestarea 

serviciilor publice locale din cadrul 

domeniilor proiectului pilot MSPL 

(Rezultatul G). În perioada de raportare, în 
cadrul DI 1, au fost desfăşurate 
următoarele activităţi în cadrul a 5 
proiecte-pilot din domeniile AAC, MDS şi 
EE (a clădirilor publice) prin intermediul 
acordurilor de finanţare cu o valoare 
totală de 3.084.535 Euro, dintre care au 
fost evaluate în perioada de raportare 
următoarele măsuri de investiţii:   
 

� Lucrările de construcţie pentru 
instalarea a 23 km de reţea şi 359 
lămpi pentru iluminat stradal, 13 
panouri electrice şi linii de gestiune 
au fost efectuate în sumă totală de 
229.210 Euro; 

� Investiţii suplimentare pentru 
renovarea clădirii ÎM „Regia Apă 
Șoldăneşti” şi achiziţionarea 
echipamentelor speciale, 
construcţia a 474 de platforme în 
Șoldăneşti, Rezina şi Floreşti în 
sumă totală de 1.600.000 Euro din  
totalul de 2.264.125 Euro;   

� Renovarea sediului ÎM „Apă Canal 
Cahul”, echiparea birourilor 
(echipament special), supravegherea 
lucrărilor de construcţie şi renovare, 
cheltuielile administrative ale ADR-
urilor, în sumă totală de 146.700 
Euro;   

� Lucrări de renovare a sediului ÎM 
„Apă Canal Costeşti” realizate în  
volum integral de 50.000 Euro; 

� Lucrări de renovare a spitalului din 
Orhei în sumă de 383.445,22 Euro 
din totalul de 394.500 Euro,  utilizate 
pentru izolarea termică a blocului de 
terapie, instalarea geamurilor 
energetic eficiente pentru blocul de 
terapie, renovarea reţelelor interne 
de alimentare cu apă caldă şi rece, 
precum şi a sistemului de canalizare 
al blocului de pediatrie, instalarea 
sistemului inteligent de monitorizare 
a consumului de energie, instalarea a 
3 puncte termice, asistenţă în 
achiziţiile publice oferită de GL; 

� 80% din populaţia satului Roşu a fost 
conectată la reţeaua de alimentare 
cu apă; 

� Organizarea comitetelor directoare 
locale, prin prisma principiului de 
gen, privind lucrările de construcţii. 

   
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Cahul 

 
Activităţi realizate în perioada ianuarie-

iunie:  

 
Populaţia satului Roşu - 3.700 de locuitori 
(65% din locuitori, aproximativ 2000, au 
fost conectaţi la sistemul de alimentare cu 
apă până în 03/2013). 25 de noi conectări 
în această perioadă de monitorizare (85% 
vor fi conectaţi la sistemul de canalizare – 
734 din circa 800). În mai, s-a întrunit 
comitetul director local în vederea 
planificării următoarelor etape ale 
procesului de dezvoltare a AAC din satul 
Roşu.  

În perioada martie-mai 2013 au avut loc 
două sesiuni de lucru cu comitetul director 
local al proiectului, în cadrul cărora au fost 
discutate rezultatele proiectului 
„Aprovizionarea cu apă potabilă a 
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locuitorilor satului Roşu”, procesul de 
racordare la noul sistem construit, precum 
şi etapele următoare ale proiectului 
„Construcţia sistemului de canalizare din 
satul Roşu”.   

 

Planificat pentru perioada iulie-decembrie:  

Lansarea a două investiţii pentru: 

 
� Reabilitarea staţiei de tratare a 

apei potabile din Cahul, în valoare 
totală de 470.000 Euro; 

� Construcţia sistemului de 
canalizare a satului Roşu, în sumă 
totală de 720.000 Euro. 

 

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în comunităţile din 

raionul Râşcani 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie-

iunie: 

 

În vederea pregătirii documentaţiei 
necesare, au fost organizate o serie de 
reuniuni şi discuţii cu primarul comunei 
Costeşti şi cu experţii, privind modificările 
proiectului tehnic al staţiei de epurare şi 
extinderea sistemului de canalizare în 
satul Duruitoarea Veche. 
 
Lucrările de reconstrucţie ale sediului ÎM 
„Apă-Canal Costeşti” au fost finalizate. 
Recepţia finală a avut loc în data de 27 mai 
2013. Din cauza condiţiilor meteorologice 
nefavorabile, termenul limită a fost extins 
cu o lună (iniţial fiind stabilit pentru 30 
aprilie 2013).  

La 26 iunie 2013 a fost transmis 
întreprinderii echipamentul de oficiu (2 
computere, 2 imprimante, 1 copiator, 1 
proiector, 1 ecran videoproiecţie – în 
valoare totală de 97.315 MDL). 
Echipamentul a fost procurat din sursele 
suplimentare GIZ în vederea modernizării 
operaţiunilor contabile, de evidenţă, 
facturare şi ale altor operaţiuni ale 
furnizorului.  
 
Pe parcursul lunii iunie, au fost 
desfăşurate o serie de activităţi în vederea 
extinderii proiectului „Aprovizionarea cu 
servicii de apă şi canalizare a locuitorilor 
din satul Duruitoarea Veche, comuna 
Costeşti, raionul Rîşcani, Republica 
Moldova”, inclusiv: 

� La data de 18 iunie 2013, 
consultantul GIZ în domeniul AAC, 
împreună cu experţii companiei de 
proiectare „Concept-Project” au 
examinat situaţia la faţa locului 
pentru a determina şi elabora 
proiectul tehnic al staţiei de 
epurare din Costeşti. Aceasta va fi 
construită din resursele germane 
suplimentare (în valoare de 248 mii 
Euro). Conceptul proiectului de 
construcţie a staţiei de epurare de 
tip automatizat (VALROM) a fost 
acceptat după consultările cu 
primarul comunei Costeşti şi 
specialiştii de la ÎM „Apă-Canal 
Costeşti”. Termenul limită pentru 
executarea proiectului tehnic a fost 
stabilit de 1,5 luni de la acea dată.    

� A fost coordonat procesul de 
pregătire a documentelor necesare 
reconstruirii staţiei de epurare din 
Costeşti şi prezentate Serviciului de 
Stat pentru Verificarea şi 
Expertizarea Proiectelor şi 
Construcţiilor.  

� A fost iniţiată procedura de achiziţii 
de procurare a vehiculelor şi 
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echipamentului specializat pentru 
ÎM „Apă-Canal Costeşti”.  

 

Activităţi planificate pentru perioada iulie-

decembrie:  

 

� Coordonarea activităţilor aferente 
proiectului „Aprovizionarea cu 
servicii de apă şi canalizare a 
locuitorilor satului Duruitoarea 
Veche, comuna Costeşti, raionul 
Râşcani, Republica Moldova”. 

� Organizarea în comuna Costeşti a 
unei campanii de informare şi 
mobilizare cu privire la importanţa 
sistemelor de canalizare şi tratare a 
apelor reziduale (ţinând cont de 
aspectele de gen). 

� Organizarea unei şedinţe a 
comitetului director local din 
Duruitoarea Veche cu privire la 
mobilizarea cetăţenilor şi 
participarea acestora în proiectul 
„Extinderea reţelelor de canalizare 
în satul Duruitoarea Veche”. 

 
Îmbunătăţirea sistemului integrat de 

management al deşeurilor solide în 

raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 

 

Activităţi realizate în perioada ianuarie-

iunie: 

 
Desenele tehnice ale depozitului sanitar 
din Șoldăneşti  
 
Ținând cont de faptul că la această etapă 
există posibilitatea extinderii serviciilor 
pentru un număr mai mare de localităţi 
din aceste trei raioane, GIZ a invitat un 
expert pentru a analiza desenele tehnice 
ale depozitului din Șoldăneşti. Astfel, s-a 
decis de a extinde perimetrul primei etape 
de construcţie a depozitului, dat fiind 
faptul că pentru stocarea deşeurilor este 
necesar un volum mai mare al bazinului, 

astfel contribuind la utilitatea primei 
etape de construcţie a depozitului pentru 
cel puţin 5 ani. Acest fapt va permite 
stocarea de la bun început a unui volum 
considerabil de deşeuri reziduale de la un 
număr mai mare de locuitori.     
  
Desenele tehnice ale staţiei de reciclare 
din Șoldăneşti  
 
În decursul perioadei de raportare s-a 
decis de a se renunţa la construcţia staţiei 
de reciclare la sediul întreprinderii 
municipale din Șoldăneşti. În acest 
context, a fost sugerat ca noua staţie de 
reciclare a deşeurilor să fie situată în 
apropierea depozitului sanitar. Ținând 
cont de suprafaţa disponibilă, există spaţiu 
suficient pentru amenajarea staţiei de 
reciclare în Șoldăneşti, care va permite 
transportarea deşeului reciclabil direct la 
staţia de sortare şi compactare.    
 
În ceea ce priveşte teritoriul întreprinderii 
municipale, primarul de Șoldăneşti a 
înaintat propuneri care ar permite 
utilizarea ulterioară ale desenelor tehnice 
elaborate pentru amenajarea unei clădiri 
în conformitate cu cerinţele locale din 
domeniul MDS. Deocamdată, o decizie 
finală în această privinţă nu a fost 
adoptată. În perioada următoare, experţii 
GIZ vor selecta cea mai bună opţiune 
vizavi de utilizarea acestei clădiri.  
 
Un aspect important constă în destinaţia 
terenului de la Parcani, acolo unde se 
planifică amenajarea depozitului sanitar, a 
staţiei de reciclare de la Șoldăneşti şi a 
platformei de compostare. Pe locul 
fostului depozit al îngrăşămintelor de 
origine animală, ar putea fi amenajat un 
centru regional pentru managementul 
deşeurilor solide. Astfel, în momentul 
pregătirii documentaţiei tehnice privind 
depozitul sanitar, spaţiul apărea atât sub 
forma terenului pentru construcţii, 
precum şi ca teren agricol. După analiza 
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documentelor cadastrale remise de către 
Primăria oraşului Parcani, acest teren 
figura ca teren pentru construcţii, însă 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru nu a 
acceptat acest teren ca fiind unul pentru 
construcţii. În acest sens, în decursul 
acestei perioade de raportare, GIZ 
Moldova şi reprezentanţii APL-ului de 
nivelul I şi II din Șoldăneşti, precum şi 
reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare şi 
Cadastru au avut câteva întrevederi 
pentru a decide asupra destinaţiei acestui 
teren. Ca urmare a acestor şedinţe, ei au 
decis că terenul respectiv este unul 
agricol, iar destinaţia acestuia va fi 
modificată în temeiul Deciziei nr. 1451 din 
24 decembrie 2007 „Regulamentul cu 
privire la modul de atribuire, modificare a 
destinaţiei şi  schimbul terenurilor”.   
 
În acest sens, a fost schiţat un plan de 
acţiuni pentru modificarea destinaţiei 
terenului, precum şi aspectele referitoare 
la asistenţa acordată de către APL-ul din 
Parcani şi Consiliul raional Șoldăneşti pe 
parcursul acestui proces. În momentul 
raportării, în vederea aprobării modificării 
în destinaţia terenului, primăria oraşului 
Parcani a elaborat documentele necesare 
şi solicitarea în care a fost prezentată 
decizia Consiliului Local. Un alt aspect 
pozitiv rezidă în faptul că Consiliul raional 
Șoldăneşti a alocat 52.000 lei pentru 
pregătirea dosarului cadastral şi analiza 
pedologică. La momentul raportării, 
acordul privind prestarea serviciilor era 
deja depus la Institutul de Proiectări 
pentru Organizarea Teritoriului (IPOT). 
Reprezentanţii IPOT au efectuat o vizită în 
teritoriu pentru a verifica şi a colecta 
mostre în vederea stabilirii fertilităţii 
solului, etc.   
 
A fost estimat că dosarul cadastral, 
precum şi analizele solului, vor fi finalizate 
în decursul de o lună, iar Agenţia Relaţii 
Funciare şi Cadastru va întreprinde 
activităţile ulterioare de modificare a 

destinaţiei terenului şi va prezenta spre 
aprobare documentele respective 
Guvernului Republicii Moldova.  
 
Desenele tehnice ale staţiei de reciclare 
din Floreşti  
 
În ceea ce priveşte desenele tehnice, 
acestea au fost finalizate şi prezentate 
pentru expertiză tehnică. Atunci când 
expertiza tehnică va fi finalizată, urmează 
a fi desfăşurată expertiza de mediu.   
 
Desenele tehnice ale staţiei de transfer 
din Floreşti şi Cotiujenii Mari (Șoldăneşti)  
 
GIZ intenţionează să desfăşoare un 
concurs prin anunţarea unei licitaţii pentru 
selectarea companiei care va elabora 
desenele tehnice ale staţiei de transfer din 
Floreşti, precum şi pentru cea din 
Cotiujenii Mari. Conceptele preliminare 
ale proiectului, precum şi criteriile de 
referinţă pentru selectarea companiei care 
va elabora desenele tehnice, au fost 
elaborate de către expertul internaţional 
în domeniul mediului. Deocamdată, s-a 
decis amânarea selectării companiei care 
să se ocupe de elaborarea desenelor 
tehnice pentru o perioadă până vor fi 
finalizate alte procese prioritare începute 
mai devreme. Din moment ce experţii 
internaţionali vor anunţa începutul 
elaborării desenelor tehnice, compania 
respectivă va fi selectată în baza criteriilor 
de competitivitate.    
  
Construirea platformelor în raioanele 
Floreşti, Șoldăneşti şi Rezina şi reparaţia 
sediului furnizorului de servicii din 
Șoldăneşti  
 
Pe parcursul perioadei de raportare, a fost 
finalizată construcţia platformelor în trei 
raioane. Astfel, numărul total al 
platformelor din raionul Floreşti este de 
215, în localităţile raionului Șoldăneşti – 
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232 de platforme şi 27 de platforme în 
raionul Rezina. 
Toate lucrările au fost finalizate, iar 
recepţia lucrărilor, precum şi recepţia 
finală a fost efectuată. În procesul de 
examinare a calităţii platformelor, a fost 
remarcată o calitate mai înaltă a lucrărilor 
în raionul Floreşti, comparativ cu cele din 
raionul Șoldăneşti. În vederea identificării 
problemelor tehnice aferente calităţii 

lucrărilor finale, GIZ intenţionează să 
angajeze un expert tehnic pentru 
examinarea tuturor platformelor 
construite şi emiterea unei serii de 
recomandări pentru construcţiile cu o 
calitate proastă sau pentru cele 
deteriorate în timp. Toate lucrările 
efectuate, precum sunt platformele 
construite şi cele finalizate, au o garanţie 
de 5 ani.  

 

Platformă din Floreşti Platformă din Șoldăneşti 
 
 
Totodată, putem menţiona faptul că 
astăzi, în momentul raportării, numărul 

platformelor mai puţin calitative şi a celor 
neconforme este mai mic:  

 

Platformă cu fisuri  Platformă construită la un nivel mai ridicat decât cel al 
drumului  

 
 
La 25 aprilie 2013, a fost lansat oficial 
proiectul-pilot „Îmbunătăţirea sistemului 
integrat de management al deşeurilor 
solide în raioanele Șoldăneşti, Rezina şi 

Floreşti”. De asemenea, a fost inaugurat 
sediul furnizorului de servicii de apă şi 
canalizare, management al deşeurilor 
solide din Șoldăneşti. La eveniment au 
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participat oaspeţi din Germania şi în 
special: Leo Kreuz, Șeful Departamentului 
pentru Europa de Sud-Est al Ministerului 
German pentru Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (BMZ); Christoph Beier – Vice-
preşedinte al Consiliului Director GIZ, 
precum şi alţi reprezentanţi. Tot aici, 

menţionăm reprezentaţii MDRC, ai 
Ministerului Mediului, ADR Centru şi ADR 
Nord, preşedinţii raioanelor şi primarul. 
Întreaga delegaţie a apreciat înalt lansarea 
proiectului-pilot, precum şi inaugurarea 
sediului furnizorului de servicii.   
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Planificat pentru perioada iulie-decembrie: 

 

� Schimbarea destinaţiei terenului 
din Parcani, în vederea construirii 
pe acest teren a depozitului 
sanitar, staţiei de reciclare şi a 
platformei de compostare;  

� Pregătirea primei etape extinse de 
elaborare a documentelor tehnice 
ale depozitului sanitar;  

� Examinarea tehnică şi studiul de 
mediu privind desenele tehnice ale 
staţiei de reciclare din Floreşti;  

� Selectarea prin intermediul 
licitaţiei a companiilor în vederea 
elaborării desenelor tehnice ale 
staţiei de transfer din Floreşti, 
precum şi a celei din Cotiujenii 
Mari (Șoldăneşti);  

� Identificarea resurselor de 
finanţare a construcţiei staţiei de 
reciclare din Floreşti.  

 
Eficienţa Energetică: „Sistemul de 
iluminare stradală” în raionul Soroca 
 
Realizat în perioada ianuarie-iunie: 

 

În conformitate cu Acordul de Finanţare 
încheiat între GIZ, ADR Nord şi MDRC în 
valoare de 229.210 Euro (în jur de 
3.615.111 lei), „SARCO Service” SRL a 
câştigat licitaţia pentru executarea 

lucrărilor de construcţie şi instalare a 
reţelei de iluminat stradal şi a lămpilor 
LED, precum şi a panourilor de evidenţă şi 
control a consumului de energie electrică 
în cadrul sistemului de iluminat stradal. 
 
Înainte de efectuarea investiţiilor, 
lungimea reţelei de iluminat stradal şi 
numărul lămpilor pentru fiecare sat au 
fost discutate în cadrul reuniunilor cu 
primarul comunei Tătărăuca Veche, 
comitetul director local, precum şi cu 
locuitorii acestor localităţi. Au fost 
efectuate următoarele investiţii:  
 

� În satul Tătărăuca Veche: 7,32 km 
de reţele de iluminat stradal, 92 de 
lămpi, 4 panouri electrice şi de 
înregistrare a consumului 
energetic.   

� În satul Tătărăuca Nouă: 3,99 km 
de reţele de iluminat stradal, 69 de 
lămpi,  2 panouri electrice şi de 
înregistrare a consumului 
energetic.  

� În Slobozia Nouă: 2,85 km de reţele 
de iluminat stradal, 56 de lămpi, un 
panou electric şi de înregistrare a 
consumului energetic. 

� În satul Niorcani: 5,4 km de reţele 
de iluminat stradal, 87 de lămpi, 4 
panouri electrice şi de înregistrare 
a consumului energetic.   
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� În satul Tolocăneşti: 1,6 km de 
reţele de iluminat stradal, 31 de 
lămpi, un panou electric şi de 
înregistrare a consumului 
energetic. 

� În satul Decebal: 1,63 km de reţele 
de iluminat stradal, 24 de lămpi, un 
panou electric şi de înregistrare a 
consumului energetic. 

 
Lucrările de construcţie şi de instalare a 
reţelelor şi lămpilor de iluminare stradală 
sunt finalizate în conformitate cu bugetul 
iniţial.  

 
La instalarea lămpilor cu LED s-a ţinut cont 
de propunerile referitoare la parametrii de 
calitate recepţionate de la partenerul 
proiectului, Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică. Pentru autorizarea reţelelor 
nou construite de iluminare stradală, au 
fost elaborate scheme de conexiune 
tehnică şi au fost efectuate măsurări 
electrice. În baza documentaţiei 
respective, Inspectoratul Energetic de Stat 
a emis documente pentru punerea în 
funcţiune a instalaţiilor de energie 
electrică. În baza acestor acte, „RED Nord 
Vest” a elaborat şi semnat un contract de 
furnizare a energiei electrice cu Primăria 
satului Tătărăuca Veche.   
 
La 18 mai 2013, în baza ordinului 
directorului ADR Nord, a fost convocată 
comisia cu privire la recepţia lucrărilor. La 
şedinţa grupului de lucru a Comisiei au 

fost invitaţi consilierii locali, membrii 
grupului de implementare, precum şi 
reprezentanţii fiecărui sat din comuna 
Tătărăuca Veche. Toate obiecţiile 
exprimate în cadrul acestei Comisii au fost 
incluse în anexele procesului verbal. În 
vederea înlăturării acestor obiecţii, a fost 
acordat termenul-limită până pe 27 mai 
2013. La 26 iunie 2013, Comisia a fost 
convocată pentru recepţia finală. Membrii 
Comisiei au votat unanim pentru 
semnarea raportului de recepţie finală.  
 
În mai, au avut loc două şedinţe ale 
comitetului director local (unul în timpul 
procesului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii). În mai, comitetul director 
local a participat la prezentarea 
contractului de servicii de furnizare a 
iluminatului stradal.   
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie-

decembrie: 

 

De oferit asistenţă ADR Nord în elaborarea 
rapoartelor financiare pentru elementele 
evaluate.  

 

Eficienţa energetică a clădirilor publice în 
raionul Orhei - spitalul regional din Orhei 
 
Realizat în perioada ianuarie-iunie: 

 

În decursul acestei perioade au fost 
finalizate trei sub-proiecte (măsuri) în 
valoare totală de 3.389,621,70 MDL sau 
circa 211.851 Euro, ceea ce reprezintă 54% 
din suma totală de aproximativ 6,3 mln 
MDL sau 395 mii Euro. Suma totală 
utilizată de la începutul proiectului 
constituie 4.313.375,18 MDL sau 270 mii 
Euro, care reprezintă 68% din suma totală. 
În acelaşi timp, suma totală contractată 
constituie 6.040.345,08 MDL sau 96% din 
suma totală.  
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Următoarele sub-proiecte au fost 
finalizate: 

a) izolarea termică a clădirii de terapie 
(achiziţie de lucrări) 
 
Compania Rodaris Pro SRL a fost 
contractată la 13 decembrie 2012, suma 
contractului fiind de 1.789.322,31 MDL. La 
14 decembrie 2012, compania a început 
lucrările. Din cauza condiţiilor 
meteorologice, realizarea lucrărilor 
conform contractului a fost amânată, iar în 
februarie, lucrările au fost reluate. De 
asemenea, au apărut lucrări suplimentare 
în valoare de 42.881,19 MDL. Prin urmare, 
în martie a fost semnat acordul adiţional 
în acest sens. În aprilie, compania a 
finalizat lucrările, iar în mai 2013, Comisia 
de recepţie a acceptat lucrările. Suma 
totală a investiţiei pentru acest obiect 
specific este de 1.847.203,50 MDL (sau 
circa 115 mii Euro).    
 

 
Rezultatele sub-proiectelor de izolare sunt 
următoarele: au fost izolaţi 3,871.25 m2 
de pereţi exteriori ai blocului de terapie, 
dintre care 3,481.25 cu vată minerală şi 
390.00m2 cu XPS (polistiren extrudat) 
pentru nivelul soclului. Câţiva parametri ai 
vatei minerale: grosimea – 100 mm, 
conductivitatea termică la 250C– 0,037 
W/m2*K, densitatea – 145 kg/m3. Câţiva 
parametri ai polistirenului extrudat: 
grosimea – 50 mm, însă aplicat în 2 nivele, 
conductivitatea termică la 250C – 0,027 
W/m2*K, densitatea – 29,1 kg/m3.    
 

b) Instalarea ferestrelor eficiente 
energetic pentru blocul de terapie 
(achiziţie de lucrări) 
 
Compania FerMod Plast SRL a fost 
contractată la 13 decembrie 2012, suma 
contractului fiind de 629.500 MDL. La 17 
decembrie 2012 compania a început 
lucrările. La fel ca şi în cazul proiectul 
precedent pentru această clădire, din 
cauza condiţiilor meteorologice, realizarea 
lucrărilor conform contractului a fost 
amânată, iar în februarie 2013 lucrările au 
fost reluate. De asemenea, au apărut 
lucrări suplimentare în valoare de 
41.510,94 MDL. Prin urmare, la 22 martie 
a fost semnat acordul adiţional în acest 
sens. În aprilie, compania a finalizat 
lucrările, iar în mai 2013, Comisia de 
recepţie a acceptat lucrările. Suma totală a 
investiţiei pentru acest obiect specific este 
de 670.372,06 MDL (sau circa 42 mii Euro).     
 
Rezultatele sub-proiectelor de înlocuire a 
ferestrelor sunt următoarele: la blocul de 
terapie au fost schimbate în total 195 de 
unităţi care constituie 468,7 m2 de 
ferestre şi uşi PVC, de asemenea şi uşi 
metalice (uşile de intrare în demisol). 
Câţiva parametri ai ferestrelor şi uşilor 
PVC: 4 camere cu valoarea U de 1,45 
W/m2*K, geamuri LOW-E cu valoarea U 
de 1,40 W/m2*K; 7 ani perioada de 
garanţie pentru ferestre şi uşi. 
 
c) renovarea reţelelor interne de 
alimentare cu apă caldă şi rece şi ale 
sistemului de canalizare al blocului de 
pediatrie – AAC pentru blocul de pediatrie 
(achiziţie de lucrări) 
 
Compania AlexDan SRL a fost contractată 
la 19 noiembrie 2012, suma contractului 
fiind de 856.805 MDL. La 12 decembrie 
2012, compania a început lucrările. Pe 
parcursul implementării au apărut de 
asemenea lucrări suplimentare, în mare 
parte din cauza desenelor tehnice de 
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calitate joasă ale proiectului. Ulterior, 
desenele tehnice ale proiectului au fost 
modificate conform situaţiei reale de pe 
teren. Drept urmare, au fost adăugate 
materiale şi lucrări suplimentare în valoare 
de 83.518,69 MDL (sau circa 5.200 Euro). 
În final, suma totală a contractului a 
crescut doar cu aproximativ 300 de Euro şi 
a constituit 860.946,14 MDL sau circa 
53.809 Euro.     
 
La început a fost planificată de asemenea 
finalizarea celor 2 sub-proiecte rămase – 
1) instalarea în spitalul din Orhei a 
sistemului inteligent de monitorizare a 
consumului de energie şi 2) instalarea a 3 
puncte termice. Aceste proiecte vizează 
achiziţionarea de bunuri (echipament).  

d) instalarea în spitalul din Orhei a 
sistemului inteligent de monitorizare a 
consumului de energie 

La 12 martie 2013 a fost semnat 
contractul cu compania locală câştigătoare 
TechnoTest SRL, care este de asemenea şi 
dealerul oficial al companiei Kamstrup din 
Danemarca, renumită pentru producerea 
echipamentului de măsurare. La 3 aprilie 
2013 contractul a fost aprobat de Agenţia 
Achiziţii Publice. Drept rezultat, data reală 
de începere a contractului este 5 aprilie 
2013. Contractul a expirat la 11 iunie 
2013. Trebuie menţionat faptul că în cazul 
ambelor contracte nominalizate de 
procurare de bunuri, acestea au fost 
livrate în conformitate cu termenii 
contractuali. Însă, din cauza motivelor 
descrise mai jos la capitolul „lecţii 
învăţate”, lucrările de instalare continuă 
până în prezent şi vor fi finalizate doar 
către sfârşitul lunii iulie-august 2013. Prin 
urmare, la sfârşitul lunii mai 2013, 
proiectul MSPL a făcut o solicitare în 
adresa sediului central al GIZ pentru 
prelungirea perioadei acordului financiar, 
durata căruia a fost extinsă până în 30 
septembrie 2013.   

Contractul are o valoare totală de  
816.029,90 MDL sau circa 51 mii Euro, iar 
serviciile de supraveghere pentru această 
măsură de investiţii se ridică la 8.000 MDL. 
În acelaşi timp, a fost angajat expertul 
local responsabil pentru controlul calităţii 
şi monitorizarea implementării sub-
proiectului (expert local).  

Rezultatele sub-proiectului: 76 de 
contoare instalate, dintre care 34 de 
contoare pentru măsurarea consumului de 
apă rece, caldă şi a căldurii, şi 42 de 
contoare de energie electrică. Datele de la 
aparatele de măsurare sunt colectate pe 
serverul central (computer), dotat cu un 
program operaţional specific de 
monitorizare şi analiză a datelor stocate 
de la contoarele din sistem. Datele de la 
contoare sunt transmise prin intermediul 
unei reţele locale wireless.  

Realizările sub-proiectului: la data de 30 
iunie 2013, din totalul de 76 de contoare 
ce urmau a fi instalate, toate cele 34 de 
contoare pentru apă rece şi caldă, şi 
pentru căldură, şi doar 32 de contoare din 
totalul de 42 de contoare de energie 
electrică au fost instalate. Cu alte cuvinte, 
majoritatea contoarelor au fost instalate. 
A rămas de efectuat: instalarea antenelor, 
a serverului pe care toate datele de la 
contoare vor fi adunate şi stocate, precum 
şi a programului operaţional aferent 
sistemului. De asemenea, sistemul trebuie 
testat integral, iar personalul nominalizat 
al spitalului trebuie să fie instruit în ceea 
ce priveşte funcţionarea sistemului.  

e) Instalarea a 3 puncte termice în 3 
blocuri ale spitalului regional din Orhei  
 
Contractul a fost semnat în data de 3 mai 
2013 cu compania câştigătoare din oraşul 
Iaşi, România – BogartEST SRL, suma 
contractului fiind de 54.965 Euro 
(contractul a fost semnat în valuta Euro). 
Durata contractului a fost de doar 30 de 
zile, expirând în data de 6 iunie 2013. 
Aceşti termini constrânşi ai contractului au 
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fost determinaţi de data de expirare a 
acordului de finanţare la sfârşitul lunii mai 
2013. De fapt, compania a reuşit să livreze 
echipamentul în conformitate cu termenii 
contractuali. La 3 iunie 2013, 
echipamentul era deja depozitat în spitalul 
din Orhei.   

De asemenea, în mai 2013, pentru această 
măsură de investiţii au fost contractate 
serviciile de supraveghere tehnică în 
valoare de 8.500 MDL. La fel, a fost 
angajat un expert local pentru 
monitorizarea şi controlul calităţii 
investiţiei efectuate.  

Rezultatele sub-proiectului: 3 puncte 
termice instalate sub formă de module în 
blocurile de pediatrie, chirurgie şi boli 
infecţioase. Aceasta va permite de a 
controla încălzirea termică, aprovizionarea 
cu apă caldă şi rece în fiecare clădire şi 
păstrarea în mod automat a parametrilor 
necesari.   

Realizările sub-proiectului: la data de 30 
iunie 2013, punctele termice au fost 
plasate în subsolurile blocurilor de 
pediatrie, chirurgie şi boli infecţioase ale 
Spitalului din Orhei. Au rămas să fie 
realizate lucrări de conectare ale 
punctelor termice la sistemele de 
aprovizionare cu încălzire termică, apă 
caldă şi rece ale blocului. De asemenea, 
punctele termice urmează a fi testate 
conform parametrilor şi condiţiilor de 
lucru stabilite (pentru începutul sezonului 
de încălzire – În Moldova, atunci când 3 
zile consecutiv temperatura medie de 
afară este mai joasă de 80C, clădirile 
trebuie să fie încălzite).  

Planificat pentru perioada iulie-august: 

 

Finalizarea celor 2 sub-proiecte rămase – 
1) instalarea sistemului inteligent de 
monitorizare a consumului de energie şi 2) 
instalarea a 3 puncte termice în trei 
blocuri ale spitalului din Orhei.   

 

Pe parcursul achiziţiilor publice, au fost de 
asemenea economisite resurse financiare, 
care vor fi direcţionate pentru sub-
proiectul de reconstrucţie a două intrări 
ale blocului de terapie. Spre informare: la 
blocul de terapie au fost înlocuite 
ferestrele şi au fost izolaţi pereţii externi. 
Costurile estimative ajung la aproximativ 
300 mii de MDL. Estimarea denotă faptul 
că după realizarea celor două sub-proiecte 
menţionate mai sus, pe cont vor rămâne 
circa 200 mii MDL. Consiliul Raional şi 
Spitalul sunt gata să acopere partea de 
finanţare care lipseşte.   
 
Lecţii învăţate: 
 

� Prezenţa în teritoriu a 
supraveghetorului tehnic 
independent este foarte 
importantă pentru monitorizarea 
calităţii. Gradul profesional al 
specialiştilor locali din Republica 
este foarte redus. Cu toate că sunt 
certificaţi de către structurile 
specializate de stat, aceştia nu 
dispun de experienţă suficientă.  

� Pentru asigurarea calităţii lucrărilor 
de construcţie şi a termenilor 
limită, este absolut necesară 
monitorizarea în teritoriu de către 
consultantul GIZ şi specialistul de la 
ADR. De asemenea, responsabilul 
tehnic trebuie să verifice şi să 
evalueze periodic calitatea 
lucrărilor. Astfel, pot fi identificate 
la o etapă incipientă potenţialele 
probleme şi deficienţe şi respectiv, 
soluţionate mutual prin prevenirea 
agravării acestora.   

� În cazul lucrărilor de construcţie / 
reparaţie dependente de condiţiile 
meteo, este necesar de ţinut cont 
de perioada de execuţie, precum şi 
de situaţiile meteorologice adverse 
(îngheţ, ploi, etc.) care ar putea 
influenţa calitatea lucrărilor, iar 
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lucrările ar trebui suspendate până 
la stabilizarea vremii.  

� Echipamentul procurat şi anume 
remorcile (produse în China) au o 
garanţie de 5 ani. Însă, după 2 luni 
de utilizare, o remorcă a ieşit din 
funcţiune. Platformele construite 
în perioada rece a anului, imediat 
înainte de îngheţ, au fisuri, iar 
betonul se macină. Acestea sunt de 
asemenea în perioada lor de 
garanţie, însă antreprenorii nu sunt 
întotdeauna dispuşi să repare 
platformele. În acest caz, rolul 
primarului este unul esenţial, însă 
niciun primar din localităţile în care 
în platforme au apărut fisuri nu a 
îndemnat antreprenorii să repare 
platformele şi să înlăture pagubele.  
ADR Centru trebuia să se asigure 
de faptul că platformele corespund 
cerinţelor de calitate înainte de a fi 
puse în funcţiune de către 
antreprenori. În acest context, GIZ 
Moldova propune de a fi angajat 
un expert tehnic care va verifica 
încă o dată calitatea construcţiilor 
şi care va emite o serie de 
recomandări, după caz.  

� Executarea tehnică a proiectelor 
tehnice prin aplicarea standardelor 
şi normelor fostei Uniuni Sovietice 
şi ale Federaţiei Ruse, care nu sunt 
conforme standardelor europene. 
Deseori, utilizând materialele şi 
componentele moderne certificate 
în Uniunea Europeană, apar 
probleme la obţinerea 
autorizaţiilor din partea structurilor 
de resort pentru admiterea în 
reţelele de inginerie, inclusiv de 
exploatarea reţelelor de iluminat 
stradal (starea proiectată a 
energiei, reţelele de distribuţie a 
energiei în teritoriu). Aprobarea 
standardelor UE în legislaţia 
Republicii Moldova în domeniul 
construcţiilor şi standardelor 

electrice pentru străzi ar putea 
reprezenta o soluţie în acest sens. 
Acest fapt va exclude tratarea 
diferită a unui şi aceluiaşi 
document normativ şi va 
îmbunătăţi calitatea proiectelor 
desfăşurate.  

� Din considerentul costurilor 
lucrărilor de construcţie şi de 
instalare a reţelelor de iluminat 
stradal şi a capacităţilor de 
iluminat, replicarea proiectului-
pilot „Iluminarea stradală eficientă 
în comuna Tătărăuca Veche” va fi 
posibilă doar în localităţile mici. 
Fondurile disponibile (Fondul 
pentru Eficienţă Energetică) din 
care primăriile pot obţine granturi 
mici pot acoperi o parte din 
cheltuieli. Bugetele locale ale 
comunităţilor nu-şi pot permite 
investiţii mari. Una din soluţii va 
consta în amendamentele din 
legislaţie prin care RED va restaura 
reţelele de iluminat stradal din 
tariful la energie electrică achitat 
de consumatorii finali, iar 
primăriile vor procura şi instala 
iluminarea stradală cu panouri de 
evidenţă şi dirijare.  

 
Înregistrările în proiectul-pilot „Eficienţa 
energetică a clădirilor publice în raionul 
Orhei - spitalul regional din Orhei”: 
 

� Sub-proiectele de izolare au fost 
desfăşurate în deplin acord cu 
următorul proiect „instalarea 
ferestrelor energetic eficiente 
pentru blocul de terapie”, dat fiind 
faptul că în vederea asigurării unei 
izolări corespunzătoare a pereţilor 
externi din jurul ferestrelor este 
necesară, mai întâi de toate, 
montarea ferestrelor. Prin urmare, 
a fost necesară coordonarea 
lucrărilor acestor doi agenţi 
economici. În unele cazuri, 
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coordonarea a fost una ineficientă, 
fiind necesare clarificări 
suplimentare şi organizarea 
şedinţelor de coordonare.    

� În cadrul sub-proiectului privind 
renovarea reţelelor interne de 

alimentare cu apă caldă şi rece şi 

ale sistemului de canalizare al 

blocului de pediatrie – AAC pentru 

blocul de pediatrie, planificarea 
iniţială a fost prea ambiţioasă şi 
respectiv, majoritatea termenilor 
contractuali au fost extinşi din 
cauza lucrărilor apărute 
suplimentar şi din cauza 
funcţionalităţii spitalului (în blocul 
de pediatrie, pacienţii au fost 
transferaţi de la nivelele unde se 
desfăşurau lucrările la alte nivele 
sau chiar în alte blocuri). Conform 
opiniei expertului, în astfel de 
instituţii, pentru implementare 
este necesară o perioadă mai 
extinsă, de cel puţin un an.    

� În cadrul sub-proiectului de 
instalare a unui sistem inteligent 

de monitorizare a consumului de 

energie în spitalul din Orhei, 
motivul de bază al întârzierilor în 
implementarea proiectului a 
constat în faptul că spitalul nu 
dispune de schemele electrice ale 
blocurilor. Achiziţiile publice au 
fost efectuate în baza schemei de 
circuit tipic proiectat de către 
managerul energetic al spitalului. 
Însă, în multe cazuri schema nu era 
aplicabilă pentru toate clădirile, iar 
identificarea şi aprobarea unei noi 
soluţii a durat o perioadă 
îndelungată. În plus, spitalul este 
funcţional şi din acest considerent 
pentru instalarea contoarelor 
electrice au fost necesare 
întreruperi de curent electric în 
blocurile spitalului, iar multe din 
întreruperile planificate nu au fost 
posibil de realizat din cauza 

urgenţelor legate de operaţii (ex. 
blocul de chirurgie), etc.   

� Instalarea a 3 puncte termice în 

trei blocuri ale spitalului din Orhei. 
Întârzierile în implementarea sub-
proiectului au fost cauzate de: 1) 
două spaţii pentru puncte termice 
nu se potriveau echipamentului şi, 
într-un caz, a fost decisă 
schimbarea locaţiei, iar în celălalt 
caz s-a decis divizarea în părţi a 
punctului termic pentru a asigura 
spaţiu de păstrare după punerea 
acestuia în funcţiune; 2) compania 
românească câştigătoare nu este 
autorizată să efectueze lucrările de 
instalare, deoarece acest tip de 
activitate necesită licenţă. Prin 
urmare, pentru îndeplinirea 
lucrărilor, compania BogartEST a 
subcontractat o companie locală. 
Compania subcontractată este 
Crilina SRL din oraşul Orhei, care 
deţine autorizările necesare pentru 
desfăşurarea acestui tip de 
activităţi; 3) schimbarea spaţiului 
pentru două punte termice 
necesită materiale suplimentare 
pentru conectarea punctelor 
termice la sistemele de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, 
şi la cele de încălzire termică a 
blocurilor. S-a agreat asupra 
contribuţiei beneficiarului în acest 
sens. Însă, spitalul este o instituţie 
publică şi în conformitate cu 
cerinţele legislative, procurările 
trebuie efectuate prin intermediul 
achiziţiilor publice, procedură care 
presupune timp.  

� La şedinţa de recepţie finală a 
lucrărilor de AAC, de la spitalul din 
Orhei, au participat 7 persoane cu 
drept de vot (1 femeie şi 6 bărbaţi), 
precum şi alte 7 persoane cu statut 
de observatori (7 bărbaţi şi nicio 
femeie).  
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1.4. Dezvoltarea capacităţilor 
autorităţilor locale şi furnizorilor de 
servicii  

Optimizarea serviciilor publice locale 
necesită pe de o parte îmbunătăţirea 
capacităţilor APL-urilor (planificare, 
organizare, implementare, monitorizare şi 
evaluare) şi, pe de altă parte, fortificarea 
capacităţilor furnizorilor de servicii. Acesta 
este subiectul unor programe specifice de 
dezvoltare ale capacităţilor în vederea 
sprijinirii APL-urilor şi furnizorilor de servicii.  
 
Aceasta constituie o latură introductivă 
pentru sporirea conştientizării intereselor şi 
necesităţilor specifice pe criterii de gen. În 
urma acestor măsuri, femeile şi bărbaţii care 

activează în domeniile proiectelor-pilot ale 

MSPL utilizează servicii noi sau îmbunătăţite 

(Rezultatul B), autorităţile publice locale şi 

furnizorii de servicii din cadrul proiectelor-

pilot MSPL furnizează eficient servicii 

locuitorilor (Rezultatul D) autorităţile publice 

locale gestionează bunurile publice de 

manieră durabilă (Rezultatul K) măsurile 

investiţionale implementate în cadrul 

proiectelor-pilot MSPL  au redus gradul de 

poluare a mediului ca urmare (Rezultatul G), 
bărbaţii şi femeile care activează în cadrul 

proiectelor-pilot  MSPL cooperează proactiv 

cu autorităţile publice locale şi cu furnizorii 

de servicii (Rezultatul F), iar cele mai bune 

practici / Lecţii învăţate de creştere a 

calităţii au fost răspândite atât în interior, 

cât şi în exterior (Rezultatul L). În perioada 
de raportare, în cadrul DI 1, au fost 
desfăşurate următoarele activităţi în cele 5 
proiecte-pilot în domeniul AAC, MDS şi EE (a 
clădirilor publice) după cum urmează:  
 
 
 
 
 
 

 
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Cahul 
 

Activităţi realizate în ianuarie-iunie:  

 

Potrivit analizei diagnostice elaborate în 
2011 împreună cu administraţia Apă Canal 
Cahul, a fost elaborată o listă de necesităţi 
operaţionale care trebuie să fie finanţate 
din sursele suplimentare ale GIZ către 
sfârşitul lunii februarie 2013. Aceste 
cerinţe se referă la achiziţionarea 
echipamentului tehnic, echipamentului de 
protecţie, echipamentului IT. În acelaşi 
timp, este elaborat un program de training 
pentru angajaţii Apă Canal Cahul, care va fi 
implementat în timpul anului 2013.  
 
La 1 martie 2013 a avut loc prezentarea 
investiţiilor la sediul Apă Canal Cahul. 
Furnizorul de servicii a beneficiat de o 
investiţie substanţială din partea 
Guvernului Germaniei, ceea ce le-a permis 
să-şi extindă afacerea şi să devină un 
operator eficient şi profitabil.    

Între 9 şi 11 aprilie 2013, un grup de 
experţi contractaţi de GIZ au efectuat o 
vizită la Apă Canal Cahul, în cadrul căreia 
au fost intervievaţi angajaţii, a fost 
analizată situaţia în teren şi au fost 
colectate datele necesare pentru 
dezvoltarea programelor de sporire a 
capacităţilor operatorilor de AAC, care vor 
fi prezentate spre implementare în iulie 
2013.  

La sediul companiei au fost efectuate 
lucrări de reparaţie în valoare de 580 mii 
lei. Totuşi, pentru a optimiza  capacităţile 
operaţionale ale companiei, a fost 
procurat utilaj special pentru a interveni în 
cazul avarierilor, evacuării deşeurilor etc.  

„Transformarea” suportată de Apă Canal 
Cahul a adus un plus de imagine instituţiei. 
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A fost dezvoltat manualul de identitate 
vizuală a companiei, care conţine un 
pachet de elemente de identificare: logo, 
slogan, foi cu antet, cărţi de vizită, 
şabloane de buletine informative, 
rapoarte şi contracte.  

 
În ianuarie, la cererea APL-ului din satul 
Roşu, a fost încheiat un contract cu o 
companie care a efectuat un studiu de 
control topografic a infrastructuri de apă 
nou construită. Aceeaşi companie va 
sprijini APL-ul în elaborarea paşaportului 
tehnic al infrastructurii de furnizare a apei 
din localitate.  
 
Activităţi planificate pentru iulie-

decembrie:  

 

Îmbunătăţirea 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”. Va fi elaborat un plan 
de acţiuni pentru îmbunătăţirea serviciilor 
de gestionare a apei.  
 
Localitatea va beneficia de asistenţă 
pentru elaborarea paşaportului tehnic al 
infrastructurii de furnizare a apei.  
 
 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în comunităţile din 

raionul Râşcani 

 

Activităţi realizate în perioada iunie-iulie:  

 

� Au fost efectuate săptămânal vizite 
în teren pentru a monitoriza 
lucrările de reparaţie executate la 
sediul ÎM „Apă Canal Costeşti”. 

� În luna martie a fost efectuată o 
vizită la ÎM „Apă Canal Costeşti” cu 
participarea experţilor în AAC şi a 
vicepreşedintelui raionului Rîşcani. 
Scopul vizitei a fost de a identifica 
soluţii pentru proiectul de 
reconstrucţie a staţie de epurare 
din oraşul Costeşti. 

� În luna aprilie un grup de experţi a 
efectuat o vizită de lucru la ÎM 
„Apă Canal Costeşti” pentru a 
evalua necesităţile de dezvoltare a 
capacităţilor ale angajaţilor 
prestatorului de servicii de ACC. 

� În luna iunie a fost organizată o 
şedinţă de lucru cu angajaţii de la 
„Apă Canal Costeşti” pentru a 
identifica gradul de pregătire al 
specialiştilor pentru a lucra în 
condiţii modernizate, precum şi 
pentru a stabili măsuri de 
îmbunătăţire a managementului 
instituţional.  

� Au fost finalizate lucrările de 
reconstrucţie la oficiul ÎM „Apă 
Canal Costeşti”. Recepţia lucrărilor 
de reparaţie a avut loc la 27 mai, 
2013. Din cauza condiţiilor meteo 
nefavorabile, termenele limită au 
fost extinse cu o lună (iniţial fiind 
stabilită data de 30 aprilie 2013);    

� La 26 iunie, 2013 echipamentul de 
oficiu (2 calculatoare, 2 
imprimante, 1 copiator, 1 
proiector, 1 ecran videoproiecţie – 
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în valoare de 97.315 lei) a fost 
transmis întreprinderii.  

� Echipamentul a fost achiziţionat 
din sursele suplimentare ale GIZ în 
scopul modernizării contabilităţii şi 
altor operaţiuni efectuate de 
furnizor.  

� A fost iniţiată de asemenea 
procedura de achiziţionare a 
vehiculelor şi echipamentelor 
speciale pentru ÎM „Apă Canal 
Costeşti”.  

 
Activităţi planificate pentru perioada iulie-

decembrie: 

 

În baza rezultatelor evaluării capacităţilor 
instituţionale ale  ÎM „Apă Canal Costeşti”, 
va fi dezvoltat şi implementat programul 
de dezvoltare a capacităţilor, inclusiv, cu 
luarea în consideraţie a aspectelor de gen. 
 
Îmbunătăţirea sistemului integrat de 
management al deşeurilor solide în 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
 
Activităţi realizate în perioada ianuarie-

iulie:  

 
Cele trei şedinţe au fost organizate în 
perioada ianuarie-iunie 2013 şi au avut 
drept scop abordarea subiectului cu 
privire la cea mai potrivită structură a 
furnizorului de servicii. Şedinţele au avut 
loc în raioanele Şoldăneşti şi Floreşti, cu 
participarea reprezentanţilor APL-urilor. În 
prezent, GIZ elaborează un proiect al 
viitoarei structuri, care va fi discutat în 
cadrul grupurilor de lucru formate pentru 
aspectele juridice şi instituţionale, folosind 
CIC. Pentru a lansa serviciul, sunt necesare 
contracte CIC cu toate părţile implicate.   
 
În perioada de raportare, au fost 
desfăşurate mai multe cursuri pentru 
angajaţi cu privire la utilizarea 
echipamentului achiziţionat, şi anume: 
conducerea şi întreţinerea autospecialelor 

pentru colectarea deşeurilor, tractoarelor 
şi a buldozerului. Au fost organizate 
traininguri atât pentru reprezentanţii 
întreprinderilor municipale Floreşti, cât şi 
pentru cele din Şoldăneşti.  
  
Cât priveşte cursurile de formare cu privire 
la utilizarea utilajului de reciclare şi a celui 
de compostare, acestea vor fi organizate 
mai târziu, după instalarea acestora.  
  
Reprezentanţii de la primăria Şoldăneşti, 
de la întreprinderea municipală Şoldăneşti 
şi Serviciul Ecologic de Stat Şoldăneşti au 
încercat să identifice o locaţie potrivită, 
însă la momentul întocmirii raportului încă 
nu se identificase. În perioada de 
raportare, aceşti reprezentanţi au sugerat 
ca utilajul să fie instalat pe locul pe care s-
a propus să fie amenajat depozitul sanitar, 
staţia de compostare şi uzina de reciclare 
a deşeurilor.  
 
Un alt aspect important este studiul  cu 
privire la analiza morfologică a deşeurilor 
din raionului Şoldăneşti, atât din zona 
urbană, cât şi din cea rurală. Acesta va 
contribui la conştientizarea situaţiei reale 
din sectorul dat cu privire la amplasarea 
pubelelor şi a containerelor pentru 
colectarea deşeurilor şi va contribui de 
asemenea la procesul de planificare a 
itinerarelor de colectare ulterioară a 
deşeurilor în regiune. La studiu au 
participat experţi GIZ şi reprezentanţi ai 
întreprinderii municipale Şoldăneşti.  
 
Datorită studiului cu privire la analiza 
morfologică a deşeurilor, a fost amânată 
campania de conştientizare publică 
planificată pentru cele trei raioane.  
  
De fapt, datele obţinute în cadrul acestui 
studiu vor servi ca referinţă pentru 
desfăşurarea campaniei de conştientizare 
imediat după încheierea studiului.   
 



 Raport de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

36  

Ţinem să menţionăm, de asemenea, că în 
perioada de raportare, expertul 
internaţional a efectuat evaluarea 
întregului personal al întreprinderi 
municipale „Regia Apa Şoldăneşti” 
implicat în domeniul MDS, cu scopul de a 
identifica necesităţile şi capacităţile 
fiecăruia. Acest fapt va permite 
personalului de gestionare al întreprinderii 
să identifice trainingurile specifice şi să  ia 
în calcul necesităţile angajaţilor, precum şi 
nevoia unor cursuri de formare 

profesională şi de oferire a serviciilor de 
calitate.  
În acest sens, expertul tehnic va prezenta 
un şir de recomandări care să fie 
implementate de ADR Centru prin 
intermediul antreprenorilor şi 
supraveghetorilor tehnici care au vizitat 
localitatea.  
 
Oficiul ÎM „Regia Apa Şoldăneşti” a fost 
reparat şi utilat cu echipament special.  
 
 

 

  
  
  
Achiziţionarea echipamentului  
Cât priveşte echipamentul, în perioada de 
raportare beneficiarilor li s-a livrat întregul 

utilaj, iar echipamentul a fost achiziţionat 
la licitaţii publice.  
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Un alt aspect important este 
cartografierea platformelor din raioanele 
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti. Această 
activitate a fost efectuată de expertul GIZ, 
care a identificat coordonatele GPS ale 
localităţilor în care au fost construite 
platformele. Acesta a adăugat imagini ale 
platformei pe hartă, ceea ce va constitui 
un instrument util pentru itinerariile 
ulterioare ale autospecialelor pentru 
colectarea deşeurilor şi tractoarelor de 
colectare a deşeurilor din aceste localităţi. 
Aceasta va contribui, de asemenea, la 

monitorizarea eficientă a activităţii din 
zonă, precum şi la înregistrarea şi 
coordonarea cu serviciile descentralizate 
cu privire la amplasarea depozitului 
pentru deservirea ulterioară. Am putea 
lua, spre exemplu, harta oraşului 
Şoldăneşti în acest sens.  
 
Activităţi planificate pentru perioada iulie-

decembrie:  

 

� Transmiterea APL-urilor de nivelul I 
din Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti a 
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drepturilor de proprietate asupra 
platformelor de pre-colectare a 
deşeurilor provenite de la 
abatoare;  

� Transmiterea în gestiunea APL-
urilor a containerelor şi demararea 
procesului de colectare;  

� Transmiterea către furnizorul de 
servicii a echipamentului de 
compactare a reciclabilelor şi a 
echipamentului de compostare a 
deşeurilor;   

� Identificarea locaţiilor pentru 
depozitarea temporară a 
deşeurilor din localităţile 
partenere;  

� Contractarea clienţilor de către 
furnizorii de servicii;   

� Definitivarea de către furnizorul de 
servicii a aspectelor instituţionale 
cu privire la sfera MDS;    

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

� Pregătirea tuturor acordurilor / 
contractelor necesare pentru 
furnizorul de servicii de MDS.   

  
 

 
Eficienţa Energetică: „Sistemul de 
iluminare stradală” în raionul Soroca 
 
Activităţi realizate în ianuarie-iunie:  

 

În 2012, consiliul local Tătărăuca-Veche a 
decis să înfiinţeze ÎM „TĂTĂRĂUCA 
SERVICE” pentru un mai bun management 
al serviciului de iluminat stradal. În acest 
sens, trebuie luate în calcul cheltuielile 
legate de menţinerea tehnică a reţelelor 
de iluminat stradal, cheltuieli de personal 

precum şi consumul de energie electrică. 
Aceste costuri nu au fost incluse în bugetul 
satului pe anul 2013. În baza propunerilor 
primite de la consilierii locali, precum şi de 
la grupul de implementare a proiectului, 
consiliul local din satul Tătărăuca Veche a 
aprobat printr-o decizie o taxă locală în 
valoare de 10 lei / lună pentru fiecare 
gospodărie. Această taxă va acoperi 
cheltuielile legate de gestionarea acestui 
serviciu.   
  
Pentru ca ÎM „TĂTĂRĂUCA SERVICE” să 
desfăşoare un management mai eficient al 
iluminatului stradal, s-a încheiat contract 
cu un expert pentru a elabora contractul 
de  furnizare a serviciului  de iluminat 
stradal.  La 24 mai 2013 a fost organizat un 
atelier de lucru, în cadrul căruia a fost 
prezentat contractul de furnizare a 
serviciilor de iluminat stradal, cu 
participarea primarului, a consilierilor 
locali şi a directorului ÎM „TĂTĂRĂUCA 
SERVICE”. Obiectivul întrunirii a fost de a 
obţine reacţii de la participanţi cu privire 
la modelul de contract propus.  
 
În baza devizului de cheltuieli elaborat și 
supus expertizării și verificării de către 
Serviciul pentru Expertizarea şi Verificarea 
Proiectelor şi Construcţiilor de pe lângă 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor, pentru reparația oficiului 
ÎM ”TĂTĂRĂUCA-SERVICE”, a avut loc 
licitația de selectare a companiei care a 
executat lucrările de reabilitare a oficiului 
prestatorului de servicii ÎM ”TĂTĂRĂUCA-
SERVICE”. În prezent, lucrările de renovare 
sunt finalizate și recepționate de către 
beneficiar. 
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Activităţi planificate pentru iulie-

decembrie:  

 

� Încheierea contractelor cu o 
companie, precum şi cu experţi 
locali şi internaţionali pentru 
elaborarea modulului de instruire 
„Iluminare stradală eficientă în 
zonele rurale ale Moldovei”.  

� Încheierea contractelor cu o 
companie, precum şi cu experţi 
locali şi internaţionali pentru 
elaborarea unui ghid practic cu 
privire la iluminarea stradală 
eficientă în zonele rurale ale 
Moldovei.  

� Încheierea contractelor cu o 
companie, precum şi cu experţi 
locali şi internaţionali pentru 
elaborarea unui plan de afaceri şi a 
unui software pentru ÎM 
„TĂTĂRĂUCA SERVICE”.  

� Pregătirea şi desfăşurarea vizitelor 
de studii pentru un proiect de 
succes în domeniul iluminatului 
stradal.  

  

Eficienţa energetică a clădirilor publice în 
raionul Orhei - spitalul regional din Orhei 
  
Activităţi realizate în ianuarie-iunie:  

 

Atelier de lucru/ masă rotundă „Eficienţa 

Energetică în spitale – schimb de 

experienţă” – Prezentarea Sistemului 

inteligent de monitorizare a consumului de 

energie şi a rezultatelor în cadrul unui 

eveniment public.  

  
Din cauza faptului că instalarea sistemului 
inteligent de monitorizare a consumului 
de energie va fi finalizată abia la sfârşitul 
lunii iulie-august 2013, această activitate a 
fost amânată. Potrivit opiniei experţilor, 
pentru a avea rezultate de la sistemul de 
monitorizare a consumului de energie, 
este nevoie de cel puţin o lună. Prin 
urmare, această activitate va avea loc, cel 
mai probabil, la sfârşitul lunii septembrie 
2013.  
 
Elaborarea ghidului „Creşterea eficienţei 

energetice în spitale”  

 

Agenţia pentru Eficienţă Energetică (AEE) 
planifică  să publice un asemenea Ghid de 
eficienţă energetică în cazul clădirilor 
publice. În timpul şedinţei comune, care a 
avut loc în mai 2013, am convenit că 
proiectul MSPL va oferi sprijin pentru 
elaborarea şi publicarea Ghidului. În 
prezent, se desfăşoară etapa de angajare a 
experţilor pentru această sarcină.  
 
Elaborarea setului de materiale pentru 

campaniile de informare şi conştientizare  

 

Această sarcină va fi îndeplinită până la 
sfârşitul anului. La acest moment, se 
desfăşoară la etapa de elaborare a 
termenilor de referinţă şi identificarea 
unei organizaţii locale (ONG) care va 
îndeplini această sarcină.  
 
În cadrul spitalului Orhei vor fi dezvoltate 
capacităţi prin oferirea cursurilor de 
formare pentru angajaţii care vor lucra cu 
sistemul inteligent de monitorizare a 
consumului de energie. Cursurile vor fi 
oferite de partea contractantă TechnoTest 
Company, care va instala sistemul. 
Cursurile sunt planificate pentru a doua 
jumătate a lunii iulie 2013. La o lună după 
finalizarea cursurilor, personalul din cadrul 



 Raport de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

40  

spitalului care a beneficiat de cursuri va 
demonstra funcţionalitatea sistemului de 
părţilor interesate, adică ADR-ului, MDRC, 
AEE etc.  
 
Activităţi planificate pentru iulie-

decembrie:  

� Pregătirea şi desfăşurarea atelierului 
de lucru „Eficienţa Energetică în 
spitale – schimb de experienţă”, 
prezentarea sistemului inteligent de 
monitorizare a consumului de energie 
şi a rezultatelor obţinute într-un 
eveniment public.  

� Elaborarea unui ghid de „Creştere a 
eficienţei energetice în spitale”. 

� Încheierea unui contract cu o 
companie / ONG / consultanţi, în 
vederea elaborării materialelor 
informative. Elaborarea conceptului 
şi a materialelor informaţionale şi de 
conştientizare.  

 
 
Lecţii învăţate   

 
� Evaluarea necesităţilor de formare 

profesională este importantă 
pentru dezvoltarea cu succes a 
capacităţilor.  

� Una dintre principalele condiţii ale 
programului de dezvoltare a 
capacităţilor este disponibilitatea 
locuitorilor de a participa  a 
training.   

� Pentru modernizarea sistemelor de 
management prin utilizarea 
tehnologiilor informaţionale, ÎM 
„Apă Canal Costeşti” are nevoie de 
personal calificat în aplicarea 
tehnologiilor informaţionale şi a 
metodelor de operare.  

� ÎM „Apă Canal Costeşti” a aprobat 
planul de afaceri pentru 
dezvoltarea întreprinderii pentru 
următorii 5 ani. Pentru a asigura 
implementarea acestui plan, este 
necesar sprijinul experţilor.  

� Pentru a avea un serviciu de 
iluminat stradal durabil în zonele 
rurale ale Republicii Moldova şi 
pentru ca locuitorii din aceste zone 
să beneficieze de acest serviciu, 
este necesar ca reţelele de 
iluminat stradal să fie întreţinute şi 
deservite de personal tehnic 
specializat. Mai mult chiar, este 
necesar ca APL-urile să dispună de 
resurse financiare pentru a plăti 
energia electrică utilizată de 
sistemul de iluminat stradal. În 
cazul în care municipiile nu dispun 
de resurse financiare necesare 
pentru achitarea energiei electrice 
consumate, o soluţie ar fi ca 
membrii consiliului local să aprobe  
taxă locală.  

� Această taxă locală va acoperi 
consumul de electricitate pentru 
sistemul de iluminare stradală. În 
baza deciziei consiliului local, în 
cazul modificării legislaţiei în 
domeniu, RED-urile vor include în 
factură plata pentru consumul de 
energie electrică a gospodăriei şi 
pentru iluminatul stradal.  

� Este foarte importantă cooperarea 
cu Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, care este instituţia de 
stat în promovarea şi 
implementarea politicilor naţionale 
în domeniul eficienţei energetice şi 
a energiei regenerabile.   

� În acest caz, rezultatele proiectului 
sunt percepute şi acceptate la nivel 
naţional, iar impactul proiectului 
este mult mai vizibil.  

� În prezent, nu există un act 
normativ care să fie impus APL-
urilor în direcţia managementului 
corect şi durabil al produselor 
proiectelor implementate. Există 
cazuri în care produsul proiectul 
implementat este prost gestionat 
sau nu este gestionat deloc. În 
unele cazuri, oficiile furnizorilor de 
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servicii publice sunt renovate in 
cadrul unor proiecte; ulterior, 
acestea sunt schimbate sau 
preluate de APL-uri în alte scopuri. 
O soluţie ar fi introducerea în 
acordurile financiare şi de 
implementare a clauzelor specifice, 

care stipulează că în cazul în care 
APL-urile nu vor respecta condiţiile 
acestor acorduri, acestea vor 
trebuie să returneze resursele 
financiare primite.    

 
 

 

1.5. Mobilizarea comunităţii 

Chiar dacă toate elementele menţionate 
mai sus sunt prezente, îmbunătăţirea 
serviciilor publice nu poate fi efectuată 
dacă cetăţenii, care beneficiază de servicii, 
nu vor avea o reacţie pozitivă faţă de 
schimbările planificate. Cu toate acestea, 
cetăţenii au fost implicaţi în procesul de 
planificare a schimbărilor în furnizarea 
serviciilor publice locale, astfel încât să se 
obţină de la ei au răspuns pozitiv care să-i 
convingă de necesitatea de a plăti pentru 
serviciile îmbunătăţite. Aşadar, este 
deosebit de important să se asigure un 
proces de planificare sensibil la noţiunea 
de gen, pentru a acorda egală atenţie 
bărbaţilor şi femeilor. În consecinţă, 
bărbaţii şi femeile care fac parte din 

proiectul pilot MSPL utilizează serviciile 

îmbunătăţite (Rezultatul B), bărbaţii şi 

femeile care fac parte din proiectul-pilot 

MSPL cooperează proactiv cu autorităţile 

publice locale şi cu furnizorii de servicii 

(Rezultatul F), şi cele mai bune practici şi 

lecţii învăţate au fost răspândite la nivel 

intern şi extern (Rezultatul L). În perioada 
de raportare, în cadrul DI 1 au fost 
desfăşurate următoarele activităţi pentru 
cele 5 proiecte-pilot în domeniul AAC, 
MDS şi EE (a clădirilor publice) după cum 
urmează:  
 
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Cahul 
 
Activităţile realizate în ianuarie-iunie:  

La 27 decembrie 2012 au început filmările 
pentru o ediţie specială a emisiunii 

„Reporter de Gardă”, despre eforturile 
pentru asigurarea calităţii apei în raionul 
Cahul. Ediţia „Reporter de Gardă” este o 
emisiune tematică difuzată la postul public 
Moldova 1 şi la Radio Moldova, ca parte a 
unei campanii de popularizare a 
cunoştinţelor despre calitatea apei.  
 

Emisiunea promoţională a fost lansată 
oficial la 1 martie 2013 în cadrul 
prezentărilor investiţiilor la Apă Canal 
Cahul.  

La 17 iunie 2013 au început filmările 
pentru a doua ediţie specială a emisiunii 
"Reporter de Gardă, care a fost dedicată 
rolului APL-urilor în asigurarea 
aprovizionării cu apă în Cahul.  

 

Activităţile planificate pentru iulie-

decembrie:  
ADR Sud, cu sprijinul GIZ, va încheia 
contract cu un ONG pentru a pregăti şi a 
organiza campania de informare şi 
conştientizare. Selectarea se va baza pe 
termenii de referinţă, în conformitate cu 
cerinţele de transparenţă şi aspectele 
sensibile la noţiunea de gen.  
 
Îmbunătăţirea sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare în comunităţile din 
raionul Râşcani 
 
Activităţile realizate în perioada ianuarie-

iunie:  

 



 Raport de progres nr. 8 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 

 

42  

La 7 februarie 2013, echipa de la OWH TV 
Studio a filmat mai multe locaţii relevante 
pentru proiectul-pilot de aprovizionare cu 
apă şi canalizare a satului Duruitoarea 
Veche, comuna Costeşti, raionul Rîşcani.  
 

Secvenţele filmate conţin, de asemenea:  
� Interviuri cu membrii comunităţii, 

conectaţi la apeduct;  
� Interviuri cu reprezentanţii 

administraţiei locale şi raionale;  
� Sediul în curs de renovare al ÎM 

„Apă-Canal Costeşti;  
� Staţia de epurare.     
 
 

Activităţi planificate pentru perioada iulie-

decembrie:  

 
Organizarea unei campanii de informare şi 
sensibilizare pentru utilizarea serviciilor de 
AAC în comuna Costeşti. 
 
Îmbunătăţirea sistemului integrat de 
management al deşeurilor solide în 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
 
Activităţile realizate în perioada ianuarie-

iunie:  

 

Nicio activitate  
 

Activităţile planificate pentru iulie-

decembrie:  

 

� Selectarea unui ONG local de 
mediu care va desfăşura campania 
de sensibilizare în toate 35 
localităţi partenere din Şoldăneşti, 
Rezina şi Floreşti. 

� Desfăşurarea campaniei de 
sensibilizare a cetăţenilor, 
autorităţilor publice, instituţiilor 
publice şi private din cele trei 
raioane cu privire la sistemul 
integrat de management al 
deşeurilor. 

 

 
 
Eficienţa Energetică: „Sistemul de 
iluminare stradală” în raionul Soroca 
 

Activităţi realizate în perioada ianuarie-

iunie:  

 

Filmul despre povestea de succes a 
localităţii Tătărăuca Veche a fost plasat pe 
site-ul ADR şi au fost făcute 1000 copii pe 
DVD-uri. ADR-ul urmează să le distribuie 
APL 1, consiliilor raionale etc.  
  
Activităţile planificate pentru perioada 

iulie-decembrie:  

Pentru a stabili gradul de satisfacţie al 
locuitorilor şi diferitor grupuri sociale în 
privinţa rezultatelor proiectului 
implementat în cadrul comunei Tătărăuca 
Veche, pentru perioada următoare s-a 
planificat desfăşurarea unei campanii de 
informare şi sensibilizare, cu includerea 
aspectelor legate de gen.  
 
Eficienţa energetică a clădirilor publice în 
raionul Orhei - spitalul regional din Orhei 
 
Activităţile realizate în ianuarie-iunie:  

După elaborarea setului de materiale 
necesare pentru campania de informare şi 
sensibilizare, organizaţia locală angajată va 
organiza cu sprijinul altor organizaţii 
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similare activităţi educative destinate 
utilizatorilor finali, cu scopul de a-i informa 
cu privire la aspectele legate de eficienţa 
energetică. Grupul-ţintă este alcătuit din 
personalul spitalului, pacienţii şi părţile 
interesate.  
 
La 28 mai 2013 a avut loc întrunirea 
comitetului director local, la care au fost 
discutate şi aprobate planurile şi 
activităţile viitoare. Comitetul este alcătuit 
din 9 persoane, inclusiv reprezentanţi ai 
Consiliului Raional Orhei – 2 persoane, 
ONG-ului local – 1 persoană, ADR-ul  – 1 
persoană, Ministerul Sănătăţii – 1 
persoană, proiectul MSPL – 1 persoană. La 
14 mai 2013, preşedintele raionului Orhei 
a emis ordinul cu nr. 059-d cu privire la 
schimbarea componenţei comitetului 
director local: un reprezentant din 
Consiliul Raional Orhei a fost înlocuit cu 
responsabilul pe probleme de energetică a 
raionului Orhei.  
 
 

 

 

 

 

 

Activităţile planificate pentru perioada 

iulie-decembrie: 

 

� Organizarea activităţilor 
informative sau  educaţionale 
destinate utilizatorilor finali. 
Grupul-ţintă – angajaţii spitalului, 
pacienţii şi părţile interesante vor fi 
informaţi cu privire la aspectele ce 
ţin de eficienţa energetică.  

 
� Facilitarea implementării 

activităţilor proiectului de către 
comitetul director: organizarea 
întrunirilor de coordonare, 
pregătire şi logistica proiectului.  
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DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2. 
PLANIFICAREA ŞI PROGRAMAREA 

REGIONALĂ 

Analiza progresului 

Domeniul de intervenţie 2 constă din 
câteva paliere complexe de activitate. 
Rezultatele A-D depind în mare măsură de 
elaborarea cu succes, împreună cu 
partenerii de dezvoltare, a planurilor 
sectoriale regionale în cele trei regiuni şi 
de identificarea, sub forma unor anexe la 
fiecare plan, a unor “concepte de proiecte 
posibile”, care ar putea evolua în 
“concepte de proiecte viabile” şi, ulterior, 
în “proiecte gata de implementare/ gata 
de finanţare”. Aceste produse sunt foarte 
importante şi vor suferi schimbări pozitive 
considerabile şi vor necesita un efort 
substanţial. Totuşi, acestea nu sunt 
limitate şi, pentru a fi durabile, vor 
necesita o dezvoltare corespunzătoare a 
capacităţilor, implicarea partenerilor şi, în 
cele din urmă, preluarea deplină a acestor 
activităţi în viitor. 
 
Rezultatul E vizează creşterea capacităţilor 
partenerilor de proiect în vederea 
implementării fondurilor IEVP şi aplicării 
pentru programele IEV, prin: a) 
implementarea sesiunilor de training, în 
particular, CTF (transfrontaliere)/CTN 
(transnaţionale) în Republica Moldova; b) 
organizarea zilelor de informare pentru un 
apel suplimentar IEVP la propuneri de 
proiecte în cadrul Programului de 
cooperare transnaţională „Sud-Estul 
Europei” c) furnizarea consultaţiilor 
individuale cu privire la pregătirea şi 
implementarea proiectelor. 
 
Rezultatul F se referă la consolidarea 

capacităţilor personalului APL-urilor 
privind planificarea şi programarea 
regională, precum şi pregătirea proiectelor 
în conformitate cu criteriile stabilite în 
curriculum de către Academia de 
Administrare Publică. În perioada de 
raportare, 77 participanţi din cele trei 
regiuni, inclusiv Chişinău, au fost instruiţi. 
Din acest număr, 49% au fost bărbaţi şi 
51% femei. În cadrul Domeniului de 
Intervenţie 2, 8 studenţi de la Academia 
de Administrare Publică de pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova (AAP) au 
avut posibilitatea să-şi consolideze 
cunoştinţele şi abilităţile practice în 
domeniul dezvoltării regionale, planificării 
şi programării regionale, participând la 
atelierele de lucru sectoriale, care servesc 
drept spaţiu de manifestare pentru 
aceştia. 
 
Rezultatul G reflectă dorinţa MDRC şi ADR-
urilor de a implementa cel puţin câteva 
elemente din sistemul MBR al GIZ în 
scopul îmbunătăţirii procesului de 
monitorizare şi evaluare al acestora. 
Raportul privind sistemul de monitorizare 
şi evaluare şi practicile de dezvoltare 
regională în Republica Moldova a fost 
elaborat şi prezentat în atenţia MDRC şi 
ADR-urilor în luna mai 2013. Primele 
măsuri de implementare au fost 
întreprinse până la sfârşitul lunii iunie 
2013. 
 
Rezultatul H urmăreşte sporirea 
posibilităților instituţiilor de dezvoltare 
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regională de a comunica mai bine pe plan 
intern, prin utilizarea unui sistem de 
management al informaţiei şi un sistem de 
conferinţe video, iar pe plan extern – prin 
instruire şi consultanţă. În perioada de 
raportare, sistemele interne au fost 
configurate şi au fost concepute 
programele de training.  
 
Rezultatul I aduce în discuţie subiectul 
luării în considerare a aspectelor de gen în 
procesul de elaborare a planurilor 

sectoriale regionale, precum şi în 
pregătirea eventualelor concepte de 
proiect de către APL-uri. Includerea 
aspectelor de gen în cadrul atelierelor de 
lucru privind planificarea sectorială 
regională (PSR) a fost realizată în cadrul  
atelierului 4 de lucru cu privire la MDS 
organizat pe 18 iunie la ADR Nord şi pe 19 
iunie, la ADR Centru, şi, respectiv, al 2-lea 
atelier de lucru privind EE a clădirilor 
publice: 24 iunie la ADR Sud; 25 iunie la 
ADR Centru şi 26 iunie, la ADR Nord.

Rezultatul A. Agenţiile de Dezvoltare Regională  sunt capabile să faciliteze 
procesul de Planificarea Regională  Integrată 

Rolul-cheie în asigurarea sustenabilităţii 
pe termen lung a procesului de planificare 
regională şi, ulterior, al procesului de 
elaborare a proiectelor îl au Agenţiile de 
Dezvoltare Regională. Dacă acestea (ADR-
urile) nu vor prelua de la GIZ, în mod 
treptat, experiența și practicile respective, 
atunci nu poate exista nicio garanţie că 
eforturile curente vor duce la o schimbare 
de durată, în termeni mai largi de 
dezvoltare.  
 
Evoluţia activităţii în acest domeniu este 
una pozitivă: pornind de la o situaţie 
iniţială, în care ADR-urile erau oarecum 
pasive, Începând cu luna martie a anului 
2013, acestea s-au implicat într-un mod 
rapid şi pro-activ, atât în procesul de 
pregătire a atelierelor de lucru, cât şi în 
organizarea reuniunilor grupurilor de lucru 
care elaborează elementele-cheie ale 
fiecărui plan sectorial. În termeni practici, 
nu consultanţii GIZ sunt cei care 
prezidează şi facilitează reuniunile 
grupurilor de lucru, dar sunt din ce în ce 
mai mult implicaţi în coaching-ul 
participanţilor în timpul exerciţiilor menite 
să identifice elementele-cheie ale fiecărei 
secţiuni din plan, ci persoanele din cadrul 

ADR-urilor. Un studiu de referinţă1 
efectuat în decembrie 2012 - ianuarie 
2013  a identificat faptul că ADR-urile nu s-
au implicat niciodată pe deplin în 
planificarea detaliată a sectoarelor (spre 
deosebire de o dezvoltare mai largă), 
stabilind drept rezultat posibilitatea 

                                            
1
 [Raport de Evaluare a Capacităţilor Agenţiilor de 

Dezvoltare Regională] Acest studiu a constatat 

faptul că ADR-urile nu au fost implicate într-un 

proces detaliat regional de planificare sectorială, 

însă dispuneau de o anumită experienţă (de la o 

planificare mai amplă a dezvoltării regionale) în 

utilizarea instrumentelor şi proceselor relevante 

pentru analiză şi formularea viziunii. Acesta a mai 

relevat că, în trecut, ADR-urile erau implicate mai 

mult în facilitarea APL-urilor în procesul de 

elaborarea a proiectelor, în special cu privire la cel 

de-al doilea Apel la propuneri de proiecte pentru 

FNDR  (2012). Acestea dispuneau de o anumită 

experienţă în facilitarea conceptualizării, 

proiectării, elaborării şi finalizării proiectelor. 

Evaluarea a recomandat, printre altele, necesitatea 

efectuării unor lucrări ulterioare complementare 

care să definească “viziunea” ADR-urilor, şi anume 

modul în care trebuie să îşi îndeplinească funcţiile 

inerente modelului rezultatelor de mai sus, precum 

şi necesitatea desfăşurării unui studiu aprofundat 

cu privire la funcţiile ADR-urilor pe termen lung.  
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realizării acestui lucru către începutul 
anului 2015. Acesta a concluzionat că ADR-
urile dispun de un bun potenţial de a-şi 
consolida capacităţile pentru sectorul de 
planificare regională şi de a facilita 
elaborarea și implementarea unui 
portofoliu de proiecte. A fost identificată o 
serie de puncte forte şi domenii de 
perfecţionare în ceea ce priveşte 
structurile, resursele umane, procesele şi 
instrumentele. 
 

 
 
 

În perioada ianuarie-martie 2013, 
au fost desfăşurate 2 ateliere de 
lucru cu privire la AAC şi MDS în 
fiecare regiune şi 1 atelier de lucru 
cu privire la EE în fiecare regiune 
(au fost constatate abateri 
nesemnificative în ceea ce priveşte 
numărul atelierelor de lucru dar, în 
general, procesul la această etapă 
a fost gestionat de GIZ). De atunci, 
alte 2 ateliere de lucru privind 
MDS au fost desfăşurate, precum 
şi 1 atelier de lucru privind AAC, iar 
ADR-urile au avut un rol foarte 
important şi de succes în aceste 
evenimente. 

 

 
 
Indicatorul A1: 80% din toate conceptele 
de proiecte viabile în cele trei sectoare 
sunt în conformitate cu strategia de 
dezvoltare regională respectivă precum şi 
cu viziunea elaborată, planul de acţiuni şi  
criteriile stabilite în Planul Sectorial 
Regional respectiv. 
 

Evenimente de referinţă pentru 

Indicatorul A1: 

Iunie 2013 – Contribuţiile a 6 experţi 
pentru fiecare dintre cele 9 planuri 

sectoriale regionale sunt discutate în 

cadrul atelierelor de lucru regionale; 5 

planuri sectoriale regionale au fost 

discutate în cadrul atelierelor de lucru 

regionale; MDRC este implicat în cadrul 

procesului 

 

Acest lucru a fost mai mult decât depăşit 

în perioada de raportare. Toate 

elementele-cheie ale întregului plan de 

MDS au fost discutate în cadrul atelierelor 

de lucru (aproximativ 10 probleme 

majore) şi un rezumat al întregului 

document a fost discutat în cadrul 

atelierelor de lucru organizate în luna 

iunie a anului 2013. În domeniul AAC, 

progresul este mai puţin avansat şi în 

prezent, în jur de cinci elemente majore 

au fost discutate. În domeniul  Eficienţei 

Energetice, situaţia este similară cu cea 

din domeniul MDS; întreg planul a fost 

discutat. MDRC şi reprezentanţii-cheie din 

toate ministerele de resort au fost 
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implicaţi în grupurile de lucru şi au luat 

parte la şedinţele periodice de după 

fiecare atelier de lucru, pentru a evalua 

progresul înregistrat şi eventualele 

probleme. 

 
 

 

Diagramă #1. Rezumatul rezultatelor evaluărilor şi 

repartizarea pe sexe a numărului de participanţi la 

toate atelierele de lucru în domeniul MDS, AAC şi 

EE în clădirile publice. 

 

Indicatorul A2:  7 din 9 angajați ai ADR-
urilor în domeniul de planificare sunt 
certificați în vederea facilitării proceselor 
de programare şi planificare regională  

 

Evenimente de referinţă pentru 
Indicatorul A2: 3 sesiuni de instruire 

pentru personalul ADR-urilor cu privire la 

planificarea regională desfăşurate; actorii 

relevanţi (APL-uri etc.) sunt implicaţi în 

proces 

 

Personalul ADR-urilor (cel puţin 10 
angajaţi din toate ADR-urile) a fost 
implicat în reuniunile de pregătire pentru 
fiecare atelier de lucru desfăşurat din 
aprilie 2013, în total patru (4). Aceștia au 
fost implicați, de asemenea, cel puţin în 
două discuţii majore privind planificarea 
regională, organizate sub auspiciile MDRC 
în martie şi, respectiv, iunie. 

 
Rezultatul B. Agenţiile de Dezvoltare Regională sunt competente pentru a 
sprijini în mod eficient autorităţile publice locale în procesul de pregătire a 
proiectelor 

Procesul de elaborare a proiectelor va 
urma o succesiune logică, pornind de la 
identificarea posibilelor concepte de 
proiecte spre finalizarea procesului de 
planificare regională. În consecinţă, nu a 
fost preconizat ca această activitate să fie 
iniţiată la această etapă.  
 
Indicatorul B1: Personalul din Secţiile 
Managementul proiectelor, 7 angajaţi din 
cei 9 din toate Agenţiile de Dezvoltare 
Regională sunt certificaţi ca fiind 
competenţi pentru toate etapele de 
facilitare a procesului de elaborare a 
proiectelor  
 
Eveniment de referinţă pentru Indicatorul 
B1: Procesul preliminar de scanare a 

ideilor de proiecte în domeniul AAC a fost 

realizat împreună cu ADR-urile. 

 

Progresul înregistrat în domeniul AAC a 
fost mai lent decât se aştepta şi aceste 
evenimente au fost amânate cu cel puţin 
trei luni. Totuşi, un proces similar a 
demarat la sfârşitul lunii iunie 2013, în 
domeniile EE şi MDS, principalele posibile 
concepte de proiect rezultând în mod 
automat din planurile, respective.  
 
Indicatorul B2: 70% din actorii implicați în 
planificarea locală și dezvoltarea 
proiectelor din 30 de autorități publice 
locale au exprimat satisfacția față de 
suportul facilitator acordat de Agențiile 
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de Dezvoltare Regională la pregătirea 
proiectelor. 
 
Eveniment de referinţă pentru Indicatorul 
B2: ADR-urile implicate parţial în procesul 

de facilitare a şase ateliere de lucru şi 

două consultări mai ample cu privire la 

planificarea regională 

 

Acest punct de reper se referă mai mult la 
Rezultatul A decât la Rezultatul B şi după 

cum este indicat în comentariul la 
Rezultatul A, este mai mult decât depăşit 
în perioada de raportare. Cu privire la 
implicarea ADR-urilor în procesul de 
identificare a ideilor de proiecte (sau 
posibile concepte de proiecte), acest lucru 
este planificat pentru eficienţa energetică 
pentru următoarea perioadă de raportare 
şi se va realiza în toate sectoarele. 

 

Rezultatul C. Conceptele de proiecte investiţionale viabile se bazează pe 
planificarea şi programarea integrată şi participativă

Nu este preconizat ca acest rezultat să fie 
atins la această etapă şi, într-adevăr, 
activităţi relevante în acest sens au fost 
abia demarate. 
 
Indicatorul C1: Cele trei Agenţii de 
Dezvoltare Regională au facilitat 
elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile în cele trei sectoare prioritare cu o 
valoare totală de  170 milioane euro. 
 

Eveniment de referinţă pentru Indicatorul 
C1: Seminare desfăşurate pentru 

reprezentanţii MDRC în raport cu 

portofoliul de proiecte  

 

În cadrul mai multor întâlniri, inclusiv două 
ateliere de lucru şi prin intermediul unui 
document de reflecţie privind planificarea 
regională, procesul pentru asigurarea 
acestui rezultat a fost detaliat şi convenit 
cu MDRC. Mai mult decât atât, 
participarea activă deja evidentă în cadrul 
grupurilor de lucru de planificare regională 
reprezintă un element fundamental 
pentru atingerea acestui rezultat.  
 
Indicatorul C2: 70% din toate APL –urile 
implicate sunt de acord să fie parte dintr-
o zonă de servicii de gestionare / 
management a deşeurilor solide în cadrul 

unei cooperări intercomunitare (CIC) / Un 
cuantum suplimentar de 30% din APL-uri 
se alătură zonelor de servicii de apă şi 
canalizare în cadrul CIC. 
  
Eveniment de referinţă pentru Indicatorul 
C2: APL-urile participă la discuţii în cadrul 

a şase ateliere de lucru regionale (în 

fiecare regiune) cu privire la elaborarea 

planurilor sectoriale 

 

APL-urile au participat la toate cele 9 
ateliere de lucru privind MDS, 6 ateliere 
de lucru privind AAC şi 6 ateliere de lucru 
privind EE. Către sfârşitul lunii iunie, 
majoritatea raioanelor din Republica 
Moldova au participat în cadrul atelierelor 
de lucru. De asemenea, o parte din APL-uri 
şi furnizori de servicii a participat la 
atelierele de lucru organizate (în creştere 
a fost numărul de furnizori de servicii 
pentru AAC şi pentru MDS). APL-urile 
furnizează materiale pentru discuţii şi 
oferă date la cerere. Acestea fac 
comentarii pe marginea contribuţiilor şi 
propunerilor aduse de experţi. APL-urile s-
au implicat în discuţii structurate cu 
aprecieri critice şi întrebări. Acestea, la 
rândul lor, au raportat instituţiilor sub 
egida cărora se află. 
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Rezultatul D. Autorităţile publice locale contribuie în mod esenţial la procesul 
de pregătire a proiectelor 

Din moment ce activităţile legate de acest 
rezultat nu au fost planificate să fie 
avansate la  această etapă, progresul este 
limitat. Totuşi, acest lucru se va schimba în 
mod rapid, în trimestrul următor, odată cu 
accelerarea procesului de identificare a 
conceptelor de proiecte, în concordanţă 
cu planurile regionale.   
 

Indicatorul D1: APL-urile reprezintă 
principalul partener în 80% din toate 
proiectele dezvoltate în cadrul MSPL 
  
Eveniment de referinţă pentru Indicatorul 
D1: Nu a fost stabilit niciun eveniment de 

referinţă pentru acest trimestru. Primele 

ateliere de lucru aferente acestor activități 

sunt planificate pentru august 2013, ceea 

ce este oarecum înainte de termenul 

agreat.  

 

Rezultatul E. Capacităţile Cancelariei de Stat, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor, Agenţiilor de Dezvoltare Regională şi autorităţilor 
publice locale în vederea implementării fondurilor IEVP şi aplicării pentru 
programele IEV sunt consolidate  

Indicatorul E1: 10 membri ai personalului 

din cadrul MDRC, Cancelariei de Stat şi 

ADR-urilor sunt instruiţi să-şi 

îndeplinească sarcinile de serviciu în 

conformitate cu cerinţele sistemului de 

management comun. 

 

Evenimente de referinţă pentru 

Indicatorul E1: 

Iunie 2013 – Sesiunea de instruire pentru 

grupul ţintă (MDRC, Cancelaria de Stat, 

ADR-uri) proiectată 

 

O integrarea regională eficientă şi un bun 

parteneriat reprezintă obiective extrem de 

importante, atât pentru Uniunea 

Europeană, cât şi pentru statele vecine. 

Beneficierea de oportunităţile politice şi 

economice existente necesită totuşi o 

bună cunoaştere a structurilor, politicilor 

şi programe de asistenţă UE. Într-un efort 

de a facilita transferul de cunoştinţe şi 

schimbul de experienţă, Cancelaria de Stat 

şi GIZ au elaborat un curs de pregătire 

care are ca scop sprijinirea actorilor din 

domeniu prin consolidarea capacităţii 

acestora de a aborda într-un mod mai 

eficient oportunităţile existente ale 

parteneriatului cu UE.  

 

Implementarea primelor două ateliere de 

lucru este destinată îndeplinirii cerinţelor 

urgente la etapa actuală relevantă de 

programare a programelor UE-CTF şi CTN. 

Atelierele de lucru se preconizează a fi 

implementate în perioada 18-19.07 şi 13-

14.08, în colaborare cu INTERACT şi va 

servi drept pilot, care ulterior va fi supus 

unei evaluări detaliate şi evaluare ca bază 

pentru modificarea structurii şi conţinutul 

acestuia - după caz. Punerea în aplicare a 

unui număr de ateliere de lucru este 

prevăzută într-o succesiune care va fi 

stabilită în comun acord cu partenerii de 

proiect. 
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Obiectivul 

sesiunii de 

instruire este 

de a iniţia 

construirea 

unei 

platforme de 

discuţii pentru 

abordarea problemelor existente în 

domeniile interdependente ale DR-, UE-  

Integrare şi Politica de coeziune, în special 

CTF/ CTN, în Republica Moldova.  

 

Indicatorul E2: Personalul relevant din 

cadrul a 100 de APL-uri a beneficiat de 

instruire şi consultanţă în domeniul 

dezvoltării şi implementării proiectelor în 

cadrul programelor IEVP şi IEV 

 

Evenimente de referinţă pentru 

Indicatorul E2: 

Iunie 2013 – 5 consultaţii cu privire la 

implementarea proiectului desfăşurate, o 

altă sesiune de instruire privind 

implementarea proiectelor în cadrul IEVP 

organizată. 

 

9 consultaţii individuale cu privire la 

pregătirea şi implementarea proiectelor 

desfăşurate. Beneficiarii au fost consultaţi 

în privinţa informaţiilor generale aferente 

procedurilor specifice celui de-al 5-lea apel 

de propuneri pentru apelul suplimentar. 

IEVP la propuneri de proiecte în cadrul 

Programului de Cooperare Transnaţională 

Sud Estul Europei 2007-2013, recomandări 

cu privire la modul de a găsi proiecte 

adecvate/corespunzătoare (căutare on-

line), modul de abordare a Partenerului 

Lider, modul de elaborare a formularului 

de aplicare IEVP, precum şi modalitatea de 

schimbare a cererii FEDR (Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională) a 

Partenerului Lider, consiliere cu privire la 

buget.  

 
Trei zile de informare pentru apelul 
suplimentar IEVP la propuneri de proiecte 
în cadrul Programului de Cooperare 
Transnaţională Sud Estul Europei au fost 
organizate (23.04.2013 – Chişinău; 
24.04.2013 – Cimişlia; 25.04.2013 – Bălţi). 
Scopul a fost de a furniza informaţii 
relevante cu privire la posibilitatea 
participării partenerilor din Republica 
Moldova în cadrul Programului de 
Cooperare Transnaţională Sud Estul 
Europei 2007-2013, al 5-lea apel 
suplimentar IEVP la propuneri de proiecte. 
După expirarea termenului-limită de 
depunere a propunerilor de proiecte, 7 
cereri de proiect au fost depuse şi au 
trecut cu brio testul de verificare a 
eligibilităţii. Acest număr de proiecte este 
un număr foarte satisfăcător; luând în 
considerare condiţiile destul de diferite ale 
acestui apel special. 
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Rezultatul F. Academia de Administrare Publică instruieşte în mod eficient 
părţile interesate în domeniul planificării şi programării regionale, precum şi 
în sfera elaborării proiectelor

Indicator F1: 6 din 8 stagiari ai AAP 

întrunesc condiţiile pentru a aplica 

cunoştinţele teoretice şi practice în 

planificarea regională şi elaborarea 

proiectelor. 

 

Evenimente de referinţă pentru 

indicatorul F1: 

Iunie 2013 – stagiarii de la AAP participă 

la toate atelierele de lucru sectoriale 

regionale, organizate pe parcursul 

perioadei de monitorizare; sunt organizate 

vizite de studiu în teritoriu la proiectele 

pilot MSPL 

 

În cadrul domeniului de intervenţie II, 8 

studenţi de la Academia de Administrare 

Publică de pe lângă Preşedintele Republicii 

Moldova (AAP) au posibilitatea de a-şi 

consolida capacitatile şi competenţele 

practice în domeniul planificării şi 

programării regionale, participând la 

atelierele de lucru sectoriale, care servesc 

drept spaţiu de manifestare pentru 

aceştia. În perioada februarie – iunie, 8 

studenţi au participat la atelierele de lucru 

cu privire la dezvoltarea sectorială 

regională, în 3 sectoare şi în 3 regiuni 

(Eficienţa Energetică – 7 studenţi; 

Managementul Deşeurilor Solide – 3 

studenţi; Aprovizionarea cu Apă şi 

Canalizare – 4 studenţi). 

 

De asemenea, a fost organizată o întrunire 

cu studenţii, pentru a discuta şi a face 

schimb de păreri cu privire la experienţa şi 

cunostinţele acumulate în planificarea 

sectorială regională şi particularităţile 

acesteia în Republica Moldova, precum şi 

pentru a contura cele mai bune practici, 

lecţii învăţate şi idei pentru sarcina 

academică curentă. 

 

La data de 09.04.2013, 6 studenţi de la 

AAP au vizitat proiectul pilot „Eficienţa 

energetică a clădirilor publice în raionul 

Orhei - spitalul regional din Orhei”. Scopul 

acestei activităţi era de a înţelege mai bine 

etapele de implementare a proiectului, 

pregătirea şi depunerea cererii. 

 

La data de 11.04.2013, 4 studenţi au 
vizitat raionul Cahul pentru a prelua 
experienţa cu privire la actualizarea 
capitolului privind aprovizionarea cu apă şi 
canalizare a strategiei de dezvoltare socio-
economică a raionului. Un alt scop consta 

în familiarizarea cu etapele de 
familiarizarea cu etapele de implementare 
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ale proiectului pilot “Îmbunătăţirea 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în comunităţile din raionul 
Cahul” şi cu modul de funcţionare a Î.M. 
“Apă-Canal Cahul”. Această vizită de 
studiu a reprezentat o parte din programul 
de formare continua “Planificarea şi 
programarea la nivel local şi regional”, 
oferit APL-urilor de către AAP. 
 
Indicatorul F2: 100 angajaţi din 
administraţia publică locală sunt instruiţi 
de echipa calificată a AAP în domeniul 
planificării regionale şi a pregătirii 
proiectelor, confirm criteriilor agreate în 
curricula  
  
Evenimente de referință pentru 

Indicatorul F2: 

Iunie 2013 – 2 module de instruire privind 

planificarea şi programarea regională 

implementate;  materiale de instruire 

pentru cursul "Dezvoltare Regională" 

evaluate 

 

Pe parcursul a cinci luni, GIZ a asistat 

Academia de Administrare Publică pe 

lângă Preşedintele Republicii Moldova 

(AAP) la organizarea a trei programe de 

instruire privind planificarea şi 

programarea regională la nivel local 

oferite APL-urilor de nivelul I şi II. 

Programul de instruire a cuprins două 

module:  

 

� Management şi planificare 

strategică;  

� Management şi elaborare de 

programe / proiecte.  

 

Programul de instruire a fost implementat 

în perioada: 

 

� Modulul I: 11-15.02.2013; 11-

15.03.2013 

� Modulul II: 25.02-01.03.2013; 08-

12.04.2013 

� Modulul III: 22-26.04.2013; 20-

24.05.2013 

 

Pe parcursul acestor programe de 

instruire, au fost instruiţi 77 participanţi 

din cele trei regiuni, inclusiv Chişinău. Din 

acest număr, 49% au fost bărbaţi şi 51% 

femei. 

 

De asemenea, în anul 2013 se 

preconizează elaborarea materialelor de 

instruire pentru cursul cu privire la 

“Dezvoltarea Regională”, care va cuprinde 

5 zile (40 ore). În acest sens, trebuie să fie 

întreprinse următoarele măsuri:  

� Revizuirea curriculum-ului existent 

ca parte a celui pentru dezvoltare 

regională al Academiei de 

Administrare Publică; 

� Elaborarea curriculum-ului în 

temeiul exigenţelor şi cerinţelor 

principalelor părţi interesate;    

� Elaborarea setului de instrumente 

pentru Facilitator; 

� Elaborarea setului de instrumente 

pentru Participant; 

� Pilotarea modulelor de formare  cu 

profesorii / formatorii AAP (FF);    

� Pilotarea modulelor de formare cu 

APL-urile.    
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În perioada de raportare, grupul de lucru 

pentru elaborarea materialelor de 

instruire pentru cursul “Dezvoltarea 

Regională” a fost stabilit/constituit. Grupul 

de lucru este format din reprezentanţi ai 

MDRC, AAP, ADR-urilor, GIZ şi GOPA. 

Materialele de instruire ale cursului 

existent oferite de AAP au fost evaluate şi 

discutate în cadrul reuniunilor grupurilor 

de lucru. În luna iunie, prima versiune a 

curriculum-ului a fost prezentată pentru 

dezbatere grupului de lucru şi au fost 

stabilite de comun acord temele care vor 

fi incluse în acest program de instruire. 

Materialele corespunzătoare pentru acest 

curs de instruire vor fi pilotate în acest an 

şi vor fi operaţionale începând cu anul 

viitor.  

 
 

Rezultatul G. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi Agenţiile de 
Dezvoltare Regională monitorizează în mod eficient intervenţiile acestora din 
perspectiva orientării spre rezultate

Indicatorul G1: Cele trei ADR-uri au 
instalat un sistem de monitorizare bazat 
pe rezultate pentru toate proiectele de 
investiţii în infrastructură, finanţate prin 
Fondul pentru Dezvoltare Regională  

Evenimente de referinţă pentru 
Indicatorul G1: 

Iunie 2013 - Raport privind Sistemul de 

Monitorizare şi Evaluare bazat pe 

rezultate în Republica Moldova parţial 

elaborat; acord încheiat de către MDRC 

privind structura şi conţinutul procesului 

atins/realizat 

Consilierul Junior cu privire la M&E, în 
colaborare cu consultanţii domeniului de 
intervenţie II, au elaborat şi finalizat un 
raport referitor la sistemul de 
monitorizare şi evaluare şi practicile de DR 
în Republica Moldova. Raportul a inclus o 
propunere pentru un plan de acţiuni 
privind asistarea partenerilor din acest 
domeniu. Documentul a fost prezentat 
MDRC şi ADR-urilor în mai 2013. Ca 
urmare a acestei reuniuni, la sfârşitul lunii 
iunie a anului 2013, MDRC a „furnizat” 
feed-back-ul şi acordul cu privire la primii 
paşi de implementare. 

 

Rezultatul H. Instituţiile de Dezvoltare Regională sunt capabile să comunice 
într-un mod mai eficient schimbările realizate prin intermediul activităţilor 
acestora

Indicatorul H1:   100% din întregul 
personal al MDRC şi ADR-urilor utilizează 
permanent sistemul informaţional unic 
(SIU) 

Evenimente de referinţă pentru 
Indicatorul H1: 
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Iunie 2013 - Cursuri de instruire cu privire 

la SIU furnizate 

Privire de ansamblu: În baza Programul 
strategic de modernizare tehnologică a 
guvernării (e-transformare), adoptat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 710 din 
20.09.2011, Guvernul Republicii Moldova 
implementează o platformă tehnologică 
comună, care include o componentă a 
sistemului de management al 
documentelor, elaborat pentru  utilizarea 
ministerelor, agenţiilor şi a altor instituţii 
subordonate. Prin urmare, a fost procurat 
Sistemul Informatic de Gestiune a 
Documentelor şi Înregistrărilor 
Autorităţilor Publice Centrale – SIGEDIA, 
care asigură automatizarea procesului de 
lucru, inclusiv primirea, procesarea şi 
stocarea documentelor. La prima etapă a 
implementării, acest sistem a fost pilotat 
pentru 5 ministere: Ministerul Finanţelor, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Economiei, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei, şi Cancelaria de Stat. 
 

În august 2012, Prim-ministrul Republicii 
Moldova, a decis să includă alte trei 
ministere în cadrul proiectului pilot, 
inclusiv MDRC, Ministerul Afacerilor 
Interne şi Ministerul Educaţiei. La data de 
6 august 2012, MDRC a adresat o scrisoare 
proiectului GIZ în Republica Moldova, 
solicitând sprijin financiar pentru a include 
cele trei ADR-uri în pilotul pentru SIGEDIA. 
 
La 29 ianuarie 2013, contractul cu 
Teamnet – compania care a câştigat 

licitaţia publică pentru SIGEDIA – a fost 
semnat. 
 

� La 21 februarie, primul rezultat 

livrabil al proiectului a fost livrat: 

documentul de analiză, care oferă 

o descriere exhaustivă a fluxurilor 

de informaţii. Conform 

prevederilor contractului, 

beneficiarii sunt obligaţi să 

furnizeze feedback cu privire la 

acest rezultat livrabil până la 15 

martie. Feedback-ul a fost furnizat 

în timp util şi comentariile au fost 

incluse în documentul de analiză. 

� Versiunea beta a software-ului a 

fost concepută în iunie 2013. 

� Administratorii pentru sistem au 

fost desemnaţi în luna mai. 

Sesiunile de instruire pentru 

personalul ADR-urilor şi 

administratori au avut loc în 

perioada 3-7 iunie. 

� Un acord cu Centrul de Guvernare 

electronică privind hosting-ul 

gratuit pentru sistem a fost 

elaborat şi va fi semnat în iulie. 

Iunie 2013 - Cursuri de instruire 

furnizate privind conferinţele video  

Privire de ansamblu: La solicitarea MDRC 
şi ADR-urilor, în vederea îmbunătăţirii 
comunicării interne, a fost luată decizia de 
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a achiziţiona un sistem de video-
conferinţe. 

În vederea elaborării termenilor de 
referinţă, a fost contractat un expert local, 
care a vizitat toate locaţiile şi a 
recomandat o unitate de control 
multipunct. Sistemul de transport de date 
va fi bazat pe reţele IP (conexiune la 
Internet).   

Au fost prevăzute următoarele posibilităţi 
de inter-conectare: 

a. MDRC şi 3 ADR-uri 

b. ADR-urile între ele, trilateral sau 
bilateral 

c. MDRC cu una sau două ADR-uri 

În noiembrie 2012 a fost lansată o licitaţie 
publică în conformitate cu specificaţiile 
tehnice. Soluţia selectată se bazează pe 
tehnologia AVER. 
 
În luna martie 2013, beneficiarii au 
desemnat o persoană responsabilă pentru 
instalarea şi întreţinerea sistemului de 
video-conferinţe. 
 

� Echipamentul a fost livrat pe 8 

aprilie 2013 şi instalat în toate 

locaţiile: Chişinău – 8 aprilie, Bălţi – 

9 aprilie, Ialoveni – 10 aprilie, 

Cimişlia – 11 aprilie. 

� La 20 mai, a avut loc prima 

întâlnire săptămânală de 

planificare cu utilizarea sistemului 

respectiv.   

Iunie 2013 - Identificarea partenerului / 

reţelei media, cursuri de instruire 

concepute pentru personalul partenerilor  

Privire de ansamblu: Cu scopul de a stabili 
nivelul de referinţă al capacităţii de 
comunicare a partenerilor săi,  GIZ MSPL a 

organizat un training de comunicare la 2-3 
noiembrie, 2012. 

Recomandările de bază au fost: 
a. O selecţie adecvată a 

participanţilor, în funcţie de 

competenţa şi participarea 

acestora în procesul de 

comunicare.  

b. Furnizarea sesiunilor de formare 

beneficiarilor în privinţa unor 

aspecte foarte concrete, cum ar fi: 

modul de utilizare a mass-media 

sociale, redactarea şi promovarea 

unui comunicat de presă, 

conceperea unui site atractiv. 

Ca rezultat al acestui nivel de referinţă, 
MSPL a decis să contribuie la consolidarea 
capacităţii de comunicare a partenerilor 
săi prin:  
 

a. Training-uri livrate specialiştilor în 

comunicare din MDRC şi ADR-uri 

pe media, acordarea de interviuri, 

design şi promovare on-line – până 

în septembrie 2013;  

b. Cursuri de instruire pentru 

jurnalişti privind DR: relatarea 

despre domeniu – până în 

noiembrie 2013; 

c. Suport pentru reţeaua mass-media 

adecvată pentru a relata despre DR 

– până în februarie 2014. 
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� Termenii de referinţă pentru 

sesiunile de instruire în comunicare 

pentru partenerii MLPS au fost 

elaboraţi în luna mai. Instruirea va 

avea loc pe 13-14 septembrie.   

� Cea mai adecvată şi relevantă 

reţea mass-media pentru a 

promova dezvoltarea regională va 

fi identificată împreună cu 

partenerii şi se va lua o decizie 

asupra activităţilor de susţinere. 

� Un training destinat jurnaliştilor cu 

privire la  cel mai eficient mod de 

relatare despre dezvoltarea 

regională va avea loc în august 

2013. 

Rezultat I. Documentele de planificare regională sunt sensibile la aspectele de 
gen  

Indicator I1: Toate conceptele de proiecte 
viabile elaborate iau în considerare 
aspectele de gen, bazate pe analiza 
privind egalitatea de gen a planurilor 
regionale sectoriale. 

Potrivit Strategiei Egalităţii de Gen a GIZ şi 
reieşind din cadrul legal naţional cu privire 
la egalitatea de gen, se intenţionează ca 
Proiectul MSPL să promoveze egalitatea 
de gen prin integrarea problemelor 
aferente egalităţii de  gen în toate 
domeniile de prioritate ale proiectului. 
Egalitatea de gen şi accesul egal al 
populaţiei la serviciile publice locale 
modernizate, cu un accent plasat pe 
familiile vulnerabile, reprezintă criteriul 
fundamental al planificării regionale 
sectoriale, al proceselor de implementare 
şi monitorizare. Această abordare va 
asigura implicarea echitabilă a femeilor şi 
a bărbaţilor în elaborarea și 
implementarea proiectelor investiţionale 
din toate regiunile, precum şi accesul egal 
la beneficiile care decurg din acest proces 
de implementare. 

Evenimente de referinţă pentru 
indicatorul I1: Este elaborat setul de 

instrumente pentru atelierul de lucru 

regional sectorial 

Setul de instrumente pentru atelierul de 
lucru cu privire la planificarea regională 
sectorială nu a fost încă elaborat, 
deoarece domeniile de intervenţie ale 

Proiectului MSPL (AAC, MDS şi EE a 
clădirilor publice) diferă, pe de o parte, iar 
includerea aspectelor cu privire la 
egalitatea de gen în procesul de 
planificare regională a acestor domenii nu 
este evidentă, fiind, prin urmare, dificilă. 
Este recomandat de a utiliza aceste 
ateliere de lucru în calitate de activităţi-
pilot şi, în baza acestora, la sfârşitul 
procesului, de a formula câteva concluzii 
relevante, care să fie utilizate ulterior la 
crearea unui “set de instrumente cu 
privire la dimensiunea de gen” în timp util, 
pentru activităţile ulterioare similare ale 
ADR-urilor. 

Iunie 2013 -  Concluziile rezultate în 

urma discuţiilor ţinute din perspectiva 

egalității de gen în ateliere de lucru sunt 

întocmite; Planul de acţiuni în baza 

acestora, elaborat  

Includerea aspectelor legate de gen în 
cadrul atelierelor de lucru privind 
planificarea sectorială regională a fost 
efectuată în cadrul atelierului 4 e de lucru 
în domeniul MDS organizate pe 18 iunie la 
ADR Nord şi pe 19 iunie, la ADR Centru, şi, 
respectiv, al 2-lea atelier de lucru privind 
EE în clădirile publice: 24 iunie la ADR Sud; 
25 iunie la ADR Centru şi 26 iunie la ADR 
Nord. Rezumatul statisticilor de gen în 
ceea ce priveşte participarea la toate 
atelierele de PSR este prezentată în 
Diagrama # 1 (p. 47).  
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Prezentarea privind aspectele de gen a 
inclus: a) Informaţii generale cu privire la 
ceea ce reprezintă „Integrarea dimensiunii 
de gen – GM (Gender Mainstreaming)”; 
b) Principiile GM; c) Cadrul juridic 
internaţional, naţional şi regional privind 
egalitatea de gen; d) Cadrul instituţional; 
e) Cadrul MSPL, inclusiv necesitatea şi 
beneficiile GM pentru PSR, 
metode/instrumente GM; f) Date generale 
cu privire la statisticile de gen în Republica 

Moldova. O parte importantă a acestui 
subiect este exerciţiul “Cum putem integra 
dimensiunea de gen în procesul de 
planificare a MDS (EE în clădirile publice)?” 

Pe parcursul următoarelor luni, vor fi 
elaborate concluziile şi planul de acţiuni 
fezabil, în baza rezultatelor atelierelor de 
lucru.  
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ANEXE 

Anexa #1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” 
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Anexa #2 Modelul de monitorizare bazat pe rezultate pentru Domeniul de Intervenţie I 
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Anexa #3 Modelul de monitorizare bazat pe rezultate pentru Domeniul de Intervenţie II 
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Anexa #4  Relaţia dintre sferele de activitate a DI 1 şi rezultatele/produsele finale în contextul planificării, M&E şi 
raportării  

Sfera de activitate  Produsul final  Rezultatul corespunzător  

I.     Planificarea şi programarea 
locală  

� Iniţierea în procesul de actualizare a SDSE a raionului 
Soroca, capitolul cu privire la EE a clădirilor publice  

� Conceptul elaborat de implementare a sistemului 
inteligent de monitorizare a consumului de energie 
pentru Spitalul din Orhei  

� Ghidul întocmit pentru actualizarea SDSE  
� Asistenţă pentru armonizarea Strategiilor APL 1 cu 

SDSE ale raioanelor Cahul şi Rîşcani  
� 2 studii de fezabilitate pentru ansamblul serviciilor de 

AAC iniţiat pentru administraţiile raioanelor Cahul şi 
Rîşcani  

I: Autorităţile publice locale au implementat proiecte-pilot 
în conformitate cu strategiile de dezvoltare naţională, 
regională şi raională.  

C: Este asigurată echitatea de gen în furnizarea serviciilor 
publice locale în cadrul proiectului-pilot MSPL.  

E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la servicii publice 
de calitate şi accesibile în cadrul proiectului-pilot MSPL.  

II.   Cooperarea intercomunitară  
 

� 3 acorduri CIC semnate în raionul Cahul  
� 2 ateliere de lucru axate pe aspecte de gen au fost 

organizate în raioanele Cahul şi Rîşcani  
� A fost sprijinit un forum regional de CIC în regiunea 

Centru  
� A fost co-organizată o masă rotundă la Cahul  

H: A fost îmbunătăţită cooperarea autorităţilor publice 
locale în cadrul proiectului pilot de MSPL  

C: A fost obţinută echitatea de gen în furnizarea serviciilor 
publice locale în cadrul proiectului pilot de MSPL 

 

III.   Măsuri investiţionale – 
asistenţă tehnică şi financiară  

 

� Au fost realizate lucrări de construcţie privind 
instalarea a 23 km de reţea şi 359 de unităţi de 
iluminat stradal şi 13 panouri de evidenţă şi dirijare în 
valoare de 229.210 euro.  

� Au fost efectuate investiţii complementare pentru 
renovarea clădirii ÎM Regia Apă Şoldăneşti şi a fost 
procurat utilaj special, au fost construite 474 
platforme în Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti în valoare de 
€1.600.000,00 euro din totalul de  2.264.125,00 euro.  

� A fost renovat oficiul ÎM Apă Canal Cahul, au fost 

A: Autorităţile publice locale şi furnizorii de servicii livrează 
servicii publice locale pe o bază durabilă  
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Sfera de activitate  Produsul final  Rezultatul corespunzător  

utilate birouri (cu utilaje speciale), supravegherea 
lucrărilor de construcţie şi renovare, cheltuieli 
administrative ale ADR, toate în valoare de 146.700,00 
euro.  

� Au fost efectuate lucrări de renovare a ÎM Apă Canal 
Costeşti în valoare de 50.000,00 euro.  

� Lucrări de renovare în spitalul din Orhei în valoare 
de 383.445,22 euro din totalul de 394.500,00, care 
au fost cheltuiţi pentru izolarea termică a blocului 
de terapie, renovarea în interiorul clădirii a reţelelor 
de aprovizionare cu apă caldă şi rece în blocul de 
pediatrie, instalarea a 3 puncte termice, asistenţă 
pentru achiziţiile publice oferită de grupul de lucru  

 

� Asistenţă pentru achiziţiile publice oferită de grupul de 
lucru 

J: Specialiştii în achiziţii publice din cadrul ADR-urilor (APL-
urilor) lucrează la nivel profesionist  

� Asistenţă oferită în elaborarea documentelor care 
urmează a fi prezentate şi a rapoartelor de 
implementare  

E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la servicii publice 
de calitate şi accesibile în cadrul proiectului pilot MSPL  

� Întrunirile comitetele directoare alcătuite pe baza 
dimensiunii de gen cu privire la lucrările de construcţii 

C: A fost obţinută echitatea de gen în furnizarea serviciilor 
publice locale în cadrul proiectului pilot MSPL 

� A fost efectuată evaluarea dezvoltării capacităţilor 
pentru Regia Apă Şoldăneşti, Apă Canal Cahul şi Apă 
Canal Costeşti   

A: Autorităţile publice locale şi furnizorii de servicii livrează 
servicii publice locale pe bază durabilă 

D: Autorităţile publice locale şi furnizorii de servicii din 
cadrul proiectului pilot de MSPL livrează eficient 
serviciile locuitorilor din zonă  

 
 

V.  
a.   Dezvoltarea capacităţii 

furnizorilor de servicii publice  

� A fost elaborat planul de acţiuni privind evaluarea 
dezvoltării capacităţilor pentru Regia Apă Şoldăneşti, 
Apă Canal Cahul şi Apă Canal Costeşti   

� Au fost finalizate lucrările în cadrul Apă Canal Cahul şi 
Apă Canal Costeşti   

� A fost procurat utilaj special pentru Regia Apă 
Şoldăneşti 

� Au fost oferite cursuri de formare pentru inginerii de la 

E: A sporit accesul bărbaţilor şi femeilor la servicii publice 
de calitate şi accesibile în cadrul proiectului pilot MSPL  
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Sfera de activitate  Produsul final  Rezultatul corespunzător  

Regia Apă Şoldăneşti B: Bărbaţii şi femeile din cadrul proiectului pilot MSPL 
beneficiază de servicii noi sau îmbunătăţite 

G: Măsurile implementate în cadrul proiectului-pilot de 
MSPL au redus gradul de poluare a mediului în zonele 
respective  

 
B: Bărbaţii şi femeile din cadrul proiectului pilot MSPL 

beneficiază de servicii noi sau îmbunătăţite 
 
 

� Asistenţă oferită în elaborarea documentelor care 
urmează a fi prezentate şi a rapoartelor de 
implementare  

� A fost elaborat contractul privind serviciile de iluminat 
stradal în Tătărăuca Veche  

� În Tătărăuca Veche a fost luată decizia cu privire la 
stabilirea unei taxe locale de 10 lei  

� 80% din populaţia satului Roşu este conectată la 
reţeaua de aprovizionare cu apă L: Cele mai bune practici / lecţiile învăţate privind sporirea 

calităţii au fost răspândite pe plan intern şi extern  

IV. 
 b.   Dezvoltarea capacităţii APL-

urilor   

� A fost întocmit ghidul pentru înregistrarea proprietăţii  
� A fost elaborat un studiu privind managementul 

proprietăţii publice  
� A fost efectuat studiul topologic pentru satul Roşu. 

Datele sunt disponibile pe pagina web geoportal.md 
(strat încă invizibil)  

K: Autorităţile publice locale gestionează bunurile publice 
de o manieră durabilă  

 

� Întruniri ale comitetelor directoare  F: Bărbaţii şi femeile din cadrul proiectului-pilot cooperează 
proactiv cu autorităţile publice locale şi furnizorii de 
servicii    

B: Bărbaţii şi femeile din cadrul proiectului pilot MSPL 
beneficiază de servicii noi sau îmbunătăţite 

V.    Mobilizarea comunităţii şi 
angajamentul cetăţenilor în 
procesul de îmbunătăţire a 
serviciilor publice locale  

 
� A fost elaborat un film despre povestea de succes a 

comunei Tătărăuca Veche şi plasat de site-ul ADR, 
precum şi au fost produse 1000 de CD-uri – ADR este 
în procesul de distribuire a acestora către APL 1, 
Consiliile locale etc.  

 

L: Cele mai bune practici / lecţiile învăţate privind sporirea 
calităţii au fost răspândite pe plan intern şi extern 
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Anexa #5 Schema: Programarea şi Planificarea Regională 

 

 


