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INTRODUCERE 

 

Managementul proiectelor este un instrument de planificare, coordonare, 

realizare şi control al activităţilor stabilite în strategiile de dezvoltare locale. 

Orice activitate modernă este privită ca un proiect modern, cu un caracter 

complex, care  impune o viziune nouă începând cu analiza necesităţilor 

proiectului şi terminând cu reutilizarea  eficientă a rezultatelor proiectului.  

În prezent, administraţia publică din Republica Moldova se confruntă, pe de o 

parte, cu incapacitatea funcţionarilor de a realiza implementarea politicilor 

publice naţionale şi europene, iar pe de altă parte, cu o creştere a nevoilor sociale 

legate de calitatea serviciilor publice, de mediul economic şi de cel de afaceri. 

Având în vedere aceste considerente, putem afirma că una din principalele 

probleme cu care se confruntă administraţia publică din Republica Moldova este 

gradul scăzut de formare şi perfecţionare a funcţionarilor publici şi a 

personalului contractual de conducere şi de execuţie, atât la nivel central, cât şi la 

nivel local. 

Acest lucru a determinat şi continuă să producă o serie de aspecte negative, care 

se manifestă în administraţia publică moldovenească, pe care le enumerăm în 

continuare. 

În primul rând, se poate afirma că, deşi în majoritatea structurilor administraţiei 

centrale se manifestă un optimism legat de integrarea Republicii Moldova în UE, 

se poate observa că acest lucru nu este dublat şi de capacitatea autorităţilor 

publice de a utiliza fondurile puse la dispoziţie de către aceasta. Situaţia descrisă 

se datorează în special faptului că nu există în prezent suficient personal 

specializat în acest domeniu atât în administraţia publică centrală, cât şi în cea 

locală. 

În al doilea rând, un aspect care se păstrează la nivelul administraţiei publice 

centrale şi locale este existenţa unui grad scăzut al transparenţei actului 

administrativ şi a unui nivel crescut de birocratizare a activităţilor, care încă 

domină acest sector. 
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În al treilea rând, la aspectele enumerate mai sus se poate adăuga şi calitatea 

slabă a realizării şi furnizării de servicii publice de către autorităţile publice, care 

deocamdată nu acordă creditul necesar conceptului de cetăţean-client.  

Programul de formare continuă “Planificare strategică integrată la nivel local 

şi regional” are la bază două module de bază:  „Planificare strategică integrată” 

şi „Management şi elaborarea programelor/proiectelor”.  

Ghidul participantului Modulul „Managementul şi elaborarea programelor / 

proiectelor” este elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale în Republica Moldova” şi are drept scop ghidarea pas cu pas a 

reprezentanţilor administraţiilor publice locale şi raionale în elaborarea şi 

implementarea proiectelor de dezvoltare locală durabilă. 

Modulul Managementul şi elaborarea  programelor / proiectelor are la bază 

dezvoltarea competenţei de elaborare a proiectelor, inclusiv formularea 

scopului, obiectivelor, rezultatelor, indicatorilor de performanţă, prin faciltiarea 

schimbului de cunoştinţe şi practici în domeniul elaborării, managementului, şi 

evaluării proiectelor, precum şi prin formarea unei atitudini constructive faţă de 

procesul de elaborare a proiectelor în cadrul şi de către administraţia publică. In 

ultimii ani, tot mai multe eforturi au fost orientate spre consolidarea 

capacităţilor administraţiei publice locale, ADR-urilor, etc., acestea fiind 

implementate de Guvern cu suportul partenerilor de dezvoltare a Republicii 

Moldova.  

Acest modul este structurat astfel încât să furnizeze participanţilor informaţii 

care sa-i ajute sa se familiarizeze cu noţiunile: management de proiect, program, 

proiect, ciclul de viaţă al unui proiect etc.  Participanţii vor identifica principalele 

diferenţe şi similitudini între un program şi un proiect, vor cunoaşte care sunt 

domeniile managementului de proiect, obiectivele,scopul şi activităţile unui 

proiect, matricea logică, estimarea timpului şi a bugetului, procedura de 

monitorizare, evaluare şi selectare a proiectelor.  Participanţii vor avea exerciţii 

practice individuale sau în grup, şi vor face cunoştinţă cu exemple de proiecte de 

succes implementate la nivel local în Republica Moldova. 

Ghidul participantului creează context pentru participant de a interacţiona cu alţi 

colegii în procesul de învăţare, exersare, schimb de experienţe, precum şi să 

lucreze individual, reflectând şi analizând noile concepte în baza experienţelor  

proprii precum şi a necesităţilor şi planurilor de dezvoltare pentru viitor.  
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SESIUNEA 1.  SESIUNEA INTRODUCTIVĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- prezentarea scopului şi obiectivelor cursului; 

- prezentarea întrebărilor la care răspunde managementul proiectelor; 

- evidenţierea motivelor administraţiei publice locale de a implementa 

managementul proiectelor în activitatea sa. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: cunoştinţe, abilităţi, scop, management, proiect, 

managementul proiectului, administrare publică . 

 

Scopul modulului „Management şi elaborarea programelor/ proiectelor” 

este de a spori competenţele teoretice şi practice ale participanţilor la curs, 

necesare elaborării şi implementării corecte a proiectelor cu asistenţă externă la 

nivel local de către administraţia publică locală, în parteneriat cu actorii cheie 

comunitari.  

Obiectivele specifice ale modului dat sunt:  

o Aprofundarea, actualizarea cunoştinţelor în domeniul managementului şi 

elaborării proiectelor. 

o Dezvoltarea abilităţilor ce ţin de: 

- elaborarea notelor conceptuale şi a propunerilor de proiect; 

- implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare la nivel local cu 

suportul partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova; 

- monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate. 

o Formarea de atitudini ce ţin de:    

- responsabilizare în identificarea necesităţilor, priorităţilor la nivel local, 

şi elaborarea proiectelor care vin să răspundă la aceste necesităţi 

precum şi la priorităţile strategice de dezvoltare ale comunităţii; 

- aplicarea în practică a noilor cunoştinţe în domeniul managementului şi 

elaborării strategice. 
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Unul dintre criteriile care definesc modernizarea şi dezvoltarea durabilă a unei 

ţări reprezintă existenţa unei administraţii publice locale eficiente, deschise, 

transparente, incluzive, democtractice. Managementul este înţeles de cei mai 

mulţi practicieni, teoreticieni, şi cercetători ca fiind activitatea care, stabileşte 

planurile şi resursele, termenele şi responsabilităţile pentru realizarea acestora, 

precum şi instrumentele de lucru la toate etapele de realizare a lucrărilor 

propuse, precum monitorizarea, evaluarea şi raportarea pe cele realizate.  

Deci, managementul proiectului răspunde la o serie de întrebări, precum: 

1. Ce trebuie să fie făcut? 

2. Cine este responsabil? 

3. Cum trebuie făcut? 

4. Ce resurse sunt disponibile? 

5. Cât timp este la dispoziţie? 

Administraţia publică locală are o multitudine de obiective de realizat. Prin 

atingerea acelor obiective, APL-urile răspund, în primul rând, la necesităţile şi 

priorităţile cetăţenilor şi sunt responsabili faţă de aceștia.  

Astăzi, tot mai multe APL-uri din Republica Moldova încep să acorde o mai mare 

importanţă conceptelor şi tehnicilor, instrumentelor şi metodelor de 

management, printre care se numără şi managementul proiectelor.  

Motivele importanţei managementului proiectelor în administraţia publică locală 

sunt diverse:  

- Dorinţa de a excela şi de a produce rezultate palpabile la nivel de localitate; 

- Îmbunătăţirea imaginii localităţii; 

- Valorificarea oportunităţilor oferite de către comunitatea donatorilor prin 

intermediul programelor de granturi pentru localităţile din Moldova; 

- Interesul de a schimba atitudinea locuitorilor faţă de APL.   

Managementul proiectului la începuturile sale ca şi concept se axa mai mult 

furnizarea de informaţii referitoare la planificare şi resurse. Însă după anii 90, 

acest domeniu a început să se dezvolte active, şi astfel s-a manifestat o creştere 

semnificativă a definiţiilor ce ţin de  managementul proiectelor, de suportul de 

curs teoretice şi practice, de cărţi, ghiduri, standarde, etc.  
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Realitatea arată că acele organizaţiile care astăzi cunosc şi aplică tehnicile 

moderne ale managementului de proiect sînt mai competitive şi au mai multe 

avantaje faţă de cele care nu le aplică. Unul din autorii renumiţi din domeniul 

managementului, Tom Peters a afirmat că de regulă, la nivel international, în 

cadrul unei organizaţii, 50% din activităţi se desfăşoară sub forma activităţilor 

de proiect. Această afirmaţie transformă managementul proiectelor într-o 

disciplină importantă, dar cu toate acestea, în prezent cea mai mare parte a 

managerilor de vârf nu au o pregătire specială  în  domeniul  managementul  

proiectelor.  

În Republica Moldova, utilizarea managementului proiectelor, este încă într-o 

etapă de dezvoltare, însă datorită progresului tehnologic, factorilor 

internaţionali, programelor şi proiectelor de interes major pentru Integrarea 

Europeană, acest domeniu va fi în continuă dezvoltare şi va fi o necesitate cheie 

pentru orice instituţie/organizaţie fie de nivel local sau național, publică sau 

privată.   

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care este scopul şi obiectivele specifice Modului „Management şi 

elaborarea programelor/ proiectelor ” ? 

2. Ce întrebări caracterizează managementul proiectelor ? 

3. Care sunt motivele importanţei managementului proiectelor în 

administraţia publică locală? 
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SESIUNEA 2.  INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT 

 

Obiectivele sesiunii: 

- evidenţierea principalelor noţiuni cu care se operează în cadrul 

managementului ciclului de proiect ; 

- caracteristica aspectelor esenţiale a managementului ciclului de proiect; 

- identificarea criteriilor de  clasificare a proiectelor ; 

- identificarea „factorilor calităţii” care sporesc beneficiile proiectului pe 

termen lung; 

-  prezentarea şi analiza etapelor ciclului managementului proiectelor. 

- caracteristica programelor sectoriale. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, management, ciclul proiectului, programare 

sectoriale, identificare, formulare,  monitorizare, evaluare, Comisia Europeană. 

 

Cuvântul proiect provine din  latinescul  projectum al verbului proicere (a 

arunca ceva  înainte) format din prefixul pro-(care indică ceva ce precede 

acțiunea următoare a cuvântului în  timp) și rădăcina iacere (a arunca). Rădăcina 

latină sugerează mișcarea, o traiectorie, o anume  relație cu spațiul și timpul. 

Procesul implicat presupune un punct de plecare folosit ca o bază, de  unde 

cineva se aruncă înainte, către un scop. Istoric vorbind, cuvântul și conceptul au 

fost folosite  prima dată de arhitecți.  

În secolul al XV-lea, Filippo Brunelleschi a primit sarcina desăvârșirii  catedralei 

din Florența prin adăugarea unui dom. Înainte să înceapă, el a elaborat o schiță 

(progetto sau plan) a domului, folosind diverse perspective pentru a  oferi o 

reprezentare  geometrică a viitoarei structuri. Literatura engleză a adoptat 

termenul de proiect referindu-se la  „un plan a ceva ce trebuie întreprins” și nu 

efectiv la „actul îndeplinirii acestui plan”.  

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române termenul de proiect are mai 

multe înţelesuri,  fiind interesante următoarele:  

o plan sau intenţie de a întreprinde ceva, de a organiza, de a face un lucru; 

o  prima formă a unui plan (economic, social, financiar etc.) care urmează  să 

fie discutat şi  aprobat pentru a primi un caracter oficial şi a fi pus în 

aplicare.  
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o lucrare tehnică executată pe baza unei teme date şi care cuprinde cadrul 

tehnic, desenele,  justificarea utilităţii obiectului proiectat, amplasarea lui. 

Există în literatura de specialitate a managementului proiectului  mai multe 

definiţii pentru un proiect, majoritatea au ca element comun faptul că acesta se 

caracterizează prin unicitate, prin obiective specifice care trebuie atinse conform 

unui plan în limita resurselor şi a unui buget disponibil. 

O primă definiție este cea formulată în materialul editat de Fundaţia pentru 

Dezvoltarea Societăţii Civile - Centrul pentru Dezvoltarea Organizaţiilor 

Neguvernamentale, conceptului de proiect fiindu-i date următoarele înţelesuri 

(FDSC, 1998): 

o Gândire anticipativă orientată către un scop, având în vedere producerea 

unei schimbări, percepută ca favorabilă pentru cel ce intenţionează să o 

producă. 

o Documentaţie tehnică şi financiară, riguros alcătuită, pe baza căreia se 

poate realiza un sistem oarecare cu caracteristici şi niveluri de 

performanţă predeterminate şi cu riscuri limitate. 

o Activitate care are un început şi un sfârşit, este planificată şi controlată şi 

are drept scop o schimbare. 

O definiţie simplă a proiectului are în vedere faptul că acesta reprezintă ”un efort 

temporar depus pentru a crea, cu resurse limitate, un produs unic sau un serviciu 

unic”. (A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 2000). 

Proiectul este o investiție de resurse pe o perioada determinata, având ca scop 

realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise. In alți termeni, un 

proiect este o idee de îmbunătăţire a unei stări de lucruri. Astfel, proiectul nu 

este sinonim nici cu planul de afaceri (care trebuie sa evidențieze situația unei 

organizații si a mediului sau economic concurențial la un moment dat), nici cu 

studiul de fezabilitate (care trebuie sa evidențieze necesitatea si avantajele 

implementării ideii unui proiect).  

Unii specialiști în managementul proiectelor spun că orice muncă este un proiect. 

Există două tipuri de muncă: munca de rutină şi munca de proiect. Munca de 

rutină constă din lucrurile pe care le efectuezi ca parte continuă a muncii tale. Pe 

de altă parte proiectele nu constituie o rutină. Diferenţa cea mai mare o 

constituie faptul ca proiectele, prin definiţie, au un punct de început şi de sfârşit 
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bine determinate. Există un moment în timp când proiectul nu a existat (înainte 

de proiect), când există (proiectul), şi când nu mai există (după proiect). Aceştia 

sunt factorii pe baza cărora se determină dacă o muncă este sau nu una de 

proiect.  

Există o foarte mare varietate de proiecte. Orice încercare de epuizare a 

subiectului va avea întotdeauna dezavantajul limitării. O primă clasificare a 

proiectelor ia în considerare o serie de caracteristici ale lor cum ar fi amploarea, 

domeniul de activitate și mărimea lor : 

1. După amploarea lor: 

- organizaţionale; 

- locale (localitate, raion); 

- naţionale; 

- regionale (proiectul este de interes pentru mai multe raioane din 

regiunea geografică respectivă); 

- internaţional. 

2. După domeniul obiectivului şi activităţilor proiectului: 

- proiecte industriale; 

-  proiecte sociale; 

- proiecte comerciale; 

- proiecte culturale; 

- proiecte de protecţie a mediului; 

- proiecte ştiinţifice (de cercetare); 

- proiecte educaţionale; 

- proiecte de management. 

3. După mărimea lor: 

- proiecte mici: acest tip de proiecte au termene de maxim un an, au 

valori reduse, permit angajările part–time, au cerinţe tehnologice 

modeste și permit o urmărire directă zilnică; 
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- proiecte medii: au termene cuprinse între doi și trei ani, cu valori 

medii, în care sunt permise atât angajările part-time, cât și full-time, au 

cerinţe tehnologice medii, iar urmărirea lor se realizează prin raportări 

periodice; 

- proiecte mari: au termene lungi, mai mult de trei-cinci ani, au o valoare 

ridicată și permit numai angajări full-time, au cerinţe tehnologice 

performante, apelează la instrumente şi programe specifice, iar 

urmărirea lor se realizează prin raportări de control.  

În anul 1992, Comisia Europeană a adoptat prima versiune a Manualului „Project 

Cycle Management (PCM)” (Managementul Ciclului de Proiect (MCP), care 

reprezintă un set de instrumente pentru elaborarea şi managementul proiectului, 

bazat pe metoda de analiză a cadrului logic (matricea logică), metodă care era 

deja larg folosită de mulţi finanţatori din lume, inclusiv din Statele Membre ale 

Uniunii Europene şi încurajată de Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare al 

Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).  

Manualul a fost actualizat în anul 2001, la scurt timp după publicarea celor mai 

recente politici de dezvoltare a CE (aprilie 2000). O decizie a fost luată  şi la 

începutul anului 2003 (Linii directorii în Managementul ciclului de 

proiect)editată în anul 2004,  pentru a actualiza PCM de utilizare ca urmare a: 

- experienței dobândită prin punerea în aplicare  „Noua” politica de 

dezvoltare; 

- problemele ridicate în dezbaterile internațională privind eficiența 

ajutorului acordat; 

- feedback de la participanți pregătiţi în  PCM. 

Obiectivul Managementului Ciclului de Proiect a fost şi rămâne îmbunătăţirea 

managementului acţiunilor externe de cooperare - proiectelor/programelor de 

toate tipurile – prin o mai atenta considerare a tuturor aspectelor esenţiale  şi a 

condiţiilor cadru, deopotrivă în elaborarea  şi în implementarea proiectelor sau 

programelor:   

“FACTORII CALITĂŢII” care sporesc beneficiile proiectului pe termen lung:  

- nevoia unui  cadru politic stabil  şi raţional în special pentru politicile 

sectoriale  şi regionale, aflat “în proprietatea” ţării beneficiare;  
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- nevoia de a alege  tehnologiile potrivite, utilizând, de exemplu, resurse 

locale regenerabile;   

- respectul pentru valorile  socio-culturale ale grupurilor implicate;  

- capacitatea managerială a instituţiilor, fie publice sau private, care sunt 

chemate să deruleze proiectele;  

- viabilitatea economică şi financiară a finanţării proiectelor  şi 

durabilitatea beneficiilor generate de acestea pe termen lung;  

- integrarea aspectelor de protecţie a mediului;   

- recunoaşterea diferenţelor dintre bărbaţi  şi femei,  şi  reducerea 

inegalităţilor dintre bărbaţi  şi femei, părţi integrante ale obiectivelor de 

politică generală.   

Managementul Ciclului de Proiect este strâns legat de cadrul mai larg al 

acţiunilor de cooperare externă promovate de Comisia Europeană, în rândul 

cărora se numără în primul rând reducerea  sărăciei, în timp ce domeniile 

strategice care derivă din Tratatul de la Maastricht sunt următoarele: 

- Dezvoltarea durabilă, în special prin promovarea unei dezvoltări 

echitabile a investiţiilor şi a politicilor de ocupare a forţei de muncă, a 

dezvoltării sociale şi umane şi a protecţiei mediului;   

- Integrarea în economia mondială, inclusiv prin sprijin acordat 

cooperării şi integrării regionale;   

- Lupta împotriva sărăciei;   

- Democraţia, drepturile omului, statul de drept,  şi, atunci când este 

cazul, menţinerea păcii şi prevenirea conflictelor. 

Managementul Ciclului de Proiect încearcă  să abordeze aceste aspecte 

chiar de la începutul  ciclului proiectului, încercând să se asigure că proiectele  

şi programele sunt consecvente cu, şi contribuie la îndeplinirea acestor 

“obiective generale ale politicii” de cooperare externă ale CE.   

La nivel operaţional, metodologia Managementul Ciclului de Proiect caută să 

aducă îmbunătăţiri prin includerea unor studii de fezabilitate/proiecte 

adecvate, prin monitorizare şi evaluare, şi luarea de decizii  documentate în 

stadiile cheie ale pregătirii si implementării proiectelor  şi programelor. 

Managementul Ciclului de Proiect solicită participarea activă a factorilor 

interesaţi (grupuri ţintă, beneficiari, instituţii locale şi factori de decizie) de-a 

lungul întregului ciclu de proiect sau program. 
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Tabelul 1  

Diferențele între program şi proiect 

Caracteristica Program Proiect 
Anvergura Componente de politica 

nationala sau regionala 
Initiative locale sau 
sub- programe 

Durata Durata nedefinita sau de 
ordinul anilor 

Luni (cel mai adesea) 
sau ani 

Bugetul Buget alocat global sau 
modificabil 

Buget fix, alocat cu 
destinatie precisa 

Rolul echipei Management (planificare, 
coordonare, control) 

Implementare 

Orientarea evaluarii Asupra impactului si 
performantei 

Asupra performantei 

 

Programele sectoriale au trei caracteristici principale: 

1. Printr-un document politic  sectorial sau un cadru strategic, guvernul preia 

responsabilitatea de a stabili priorităţile şi standardele care se aplică întregii 

activităţi  publice în sectorul vizat, inclusiv pe cea finanţată de donatori. 

2. Toate finanţările semnificative pentru sectorul vizat sprijină o singură 

politică sectorială şi sunt sus�ţinute de un program de cheltuieli, aflat sub 

coordonarea guvernului (care are la îndemână pentru aceasta bugetul de 

cheltuieli sectorial şi bugetul anual). 

3. Partenerii (donatori şi receptori) adoptă  poziţii comune asupra sectorului 

şi pentru sub-sectoare, cu scopul de a co-finanţa acţiunile specifice de 

dezvoltare. 

Abordarea sectorială urmăreşte extinderea impactului rezultatelor unui 

program sau proiect dincolo de scopul imediat al unui donator specific. Acest 

nou tip de abordare ţinteşte realizarea unor programe cu finanţări publice, 

obţinute din resurse locale şi externe, în sprijinul dezvoltării şi implementării 

unor politici echitabile, bine echilibrate şi satisfăcătoare. Prin urmare, 

donatorii au evoluat de la sprijinul financiar acordat pentru activităţi specifice, 

la co-finanţarea, împreună cu ţara parteneră şi alţi donatori, a unor politici de 

dezvoltare.  
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În concluzie, Managementul Ciclului de Proiect reprezintă o colecţie de 

concepte şi instrumente, dezvoltate prin tehnici destul de simple, care includ:   

a) conceptul de ciclu al proiectului   

b) analiza factorilor interesaţi   

c) instrumentul de planificare “Cadrul Logic” (“Matricea Logică” )   

d) indicatori cheie ai calităţii  

e) planuri de activităţi şi resurse 

f) structuri standardizate, coerente pentru documentele cheie ale 

proiectului.   

In terminologia Managementul Ciclului de Proiect, utilizarea acestor concepte, 

instrumente  şi documente standardizate de-a lungul duratei de viaţă a unui 

proiect poartă numele de “abordare integrată” a managementului ciclului unui 

proiect. Proiectele se planifică şi se realizează într-o succesiune de etape, 

pornind de la un document strategic de dezvoltare convenit, din care se 

desprinde idea de proiect într-un anumit domeniu, care apoi este formulată, 

implementată şi în final evaluată, cu scopul de a îmbunătăţi strategia şi acţiunile 

viitoare de dezvoltare. 

Etapele care alcătuiesc ciclul de viață al proiectelor/programelor conform 

Manualului Consiliului Europei sunt (programarea   identificarea formularea  

implementarea  evaluarea (auditul): 

 

Figura 1. Ciclul managementului proiectului după  Manualul „Project Cycle 
Management” versiunea  Comisiei Europene 

PROGRAMAREA 

IDENTIFICAREA 

FORMULAREA 
IMPLEMENTAREA 

EVALUAREA ŞI AUDIT 
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1. Programarea.  

Scop: La etapa de programare se stabilesc principiile de cooperare a UE cu o 

anumită ţară. 

Conform noii „Declaraţii Comune a Consiliului, Comisiei şi Parlamentului 

European” privind politica de dezvoltare a UE intitulată Consensul European 

pentru Dezvoltare, principiile aflate la baza acestei politici sunt: 

 Ownership/parteneriat 

Uniunea şi statele în curs de dezvoltare împart responsabilitatea eforturilor 

comune depuse în vederea reducerii şi eradicării sărăciei. Statele în curs de 

dezvoltare sunt responsabile de crearea unui mediu propice mobilizării 

propriilor resurse, in timp ce Uniunea urmărește alinierea asistentei oferite la 

eforturile de dezvoltare ale statelor partenere. 

 Dialog politic 

UE privește dialogul politic ca un instrument important de promovare a 

obiectivelor politicii comunitare de cooperare pentru dezvoltare. 

 Implicarea societăţii civile 

Societatea civilă are un rol semnificativ în consolidarea ţărilor în curs de 

dezvoltare şi promovarea democrației, justiției sociale şi drepturilor omului. 

 Egalitatea de gen 

Uniunea va pune un accent deosebit pe acest subiect, în contextul tuturor 

politicilor şi relațiilor sale, cu statele partenere, în domeniul cooperării pentru 

dezvoltare. 

 Statele fragile 

Uniunea se va concentra pe ameliorarea răspunsului sau adresat statelor fragile, în 

cadrul cărora trăiește aproximativ o treime din populația săraca a globului. 

Pași: Pe baza analizării problemelor şi a oportunităţilor de dezvoltare ale ţării şi 

ţinând cont în acelaşi timp de priorităţile locale şi ale UE, precum şi de acţiunile 

altor finanţatori, de capacităţile financiare locale şi ale UE, se convine acordarea 

sprijinului tematic şi sectorial şi se schiţează idei de proiecte şi programe. 

Produs: Document strategic de ţară sau strategie de ajutor pentru ţară, agreată 

de Republica Moldova cu UE. 
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Figura 2. Încadrează proiectul în structura de planificare generală 

La această etapa se schiţează idei de proiecte, în baza analizării problemelor şi a 

oportunităţilor de dezvoltare ale ţării, ţinându-se totodată cont de priorităţile 

locale de dezvoltare.  

 

2. Identificarea.  

Scop: Identificarea acelor idei de proiecte care urmează să fie dezvoltate 

conform analizei problemelor, nevoilor şi intereselor posibililor factori interesaţi, 

conform cadrului stabilit de documentul strategic de ţară.  

Paşi: Se pot efectua studii sectoriale, tematice sau de „pre-fezabilitate” pentru a 

contribui la identificarea, selectarea şi analizarea unor opţiuni specifice. 

Produs: Decizia asupra oportunităţii de a continua dezvoltarea ideii de proiect 

aleasă. 

 

3. Formularea.  

Scop: Analizarea aspectelor importante ale ideii de proiect, ţinând cont de 

orientările documentului strategic de ţară, de indicatorii cheie de calitate şi de 

opiniile principalilor factori interesaţi. 

Prioritati si programe ale 
actorilor ne-guvernamentali 

Strategii de dezvoltare a 
donatorilor 
Politici de cooperare (Acord de 
cooperare RM-UE, Acord cu 
FMI, Strategia de tara a BM) 

Strategii sectoriale 

Documente politice 
si strategice 
nationale 
(Programul de 
guvernare, SND) 

Proiecte Proiecte Proiecte 
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Pași: Implicarea diferiților stakeholders. Pregătirea şi analizarea propunerii de 

finanţare – elaborarea de planuri detaliate de implementare a activităţilor ce vor 

fi realizate în cadrul proiectului, incluzând cadrul logic, cu indicatori privind 

rezultatele aşteptate şi impactul proiectului, precum şi planul de resurse şi de 

implementare. 

     

                                                                                                        

                                             Figura 3. Etapele de la ideie la proiect                                                                                         

Produs: O propunere de proiect coerenta, satisfăcând criteriile de calitate. 

Decizia de a propune sau nu proiectul pentru finanţare. 

 

4. Implementarea.  

Scop: Resursele convenite pentru implementarea proiectului sunt utilizate 

pentru îndeplinirea scopului propus (= grupurile ţintă primesc beneficiile 

planificate), contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor generale ale 

proiectului. 

Pași: Licitația si atribuirea de contracte (de bunuri, servicii sau lucrări); Plan de 

lucru detaliat; Executarea activităților; Adaptarea activităților proiectului; 

Monitorizare curenta şi evaluare intermediară. 

Produs: Exemplu: rapoarte trimestriale sau anuale de monitorizare a proiectului; 

Decizia de extindere sau continuare a proiectului. 

 

        EEVVAALLUUAARREE    ŞŞII  SSEELLEECCTTIIEE 

CCOONNTTRRAACCTTAARREE 

RReevviizzuuiirree    pprrooiieecctt//  aabbaannddoonn 
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5. Evaluarea.  

Scop: Determinarea relevanţei obiectivelor propuse, a eficienţei, eficacităţii, 

impactului şi durabilităţii proiectului. Incorporarea lecţiilor învăţate în procesul 

luării deciziilor, atât din perspectiva beneficiarilor, cât şi a finanţatorilor. 

Concluzii pentru proiecte şi acțiuni ulterioare. 

Paşi: Termenii de referinţă pentru evaluare (întrebări posibile). Organizarea 

evaluării cu metode corespunzătoare. Analiza relevanţei, eficientei, eficacităţii, 

impactului si durabilității. Analiza respectării legilor si a regulilor. Lecții învăţate 

din experiența. Furnizarea recomandărilor. 

Produs: Raport de evaluare care va conține concluziile şi recomandările ce ar 

trebui luate în considerare în procesul de elaborare, respectiv implementare, a 

unor proiecte similare viitoare. Un raport de evaluare trebuie să furnizeze 

informaţii credibile şi utile, permiţând incorporarea lecţiilor învăţate în procesul 

luării deciziilor, atât din perspectiva beneficiarilor, cât şi a finanţatorilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Documentarea şi responsabilitatea în ciclul programelor /proiectelor după  
Manualul „Project Cycle Management” versiunea  Comisiei Europene. 

Programarea 
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Planurile anual operationale 
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Ajustarea 
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de bază  
 

Propunere 

financiara 
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finaciara 

Specificatiile 

tehnice si 

administrative 

Prevederi si TdR 
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proiect 

Acord 
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sau 
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finaciara 
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Program de 

actiuni cu fise 
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Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Ce înţelegeţi prin noţiunile: management, proiect, managementul ciclului 

de proiect ? 

2. După ce criterii se clasifică proiectele? 

3. Care sunt  „factorii calităţii” care sporesc beneficiile proiectului pe termen 

lung? 

4.  Enumeraţi şi caracterizaţi etapele ciclului managementului proiectelor. 

5. Ce documente şi cine este responsabil în fiecare etapă a ciclului proiectului? 
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SESIUNEA 3.  PARTENERII DE DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢA EXTERNĂ A 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

Obiectivele sesiunii: 

- prezentarea  principalelor definiri a termenului asistenţă externă , 

asistenţă tehnică şi asistenţă oficială pentru  dezvoltare; 

- familiarizarea cu principalele documente internaţionale care 

reglementează principiile eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare; 

- prezentarea instrumentelor de asistenţă oferite de către UE; 

- descrierea şi identificarea domeniilor de intervenţie  a donatorilor activi 

externi al Republicii Moldova. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: asistenţă externă , asistenţă tehnică, asistenţă oficială 

de dezvoltare, documente internaţionale, donatori activi, angajament, 

instrumente tematice, instrumente geografice. 

 
Despre partenerii de dezvoltare şi asistenţa externă se discută mult mai intens în 

ultimii zece ani în Republica Moldova, din simplu motiv că contextul socio-

economic „dictează” apelarea la resursele din exteriorul ţării pentru a avansa o 

agendă de dezvoltare pe toate domeniile şi la toate nivelele. În aceste condiţii, 

este crucial ca un stat beneficiar, cum este Republica Moldova, să respecte o serie 

de principii, recomandări şi prevederi legate de asistenţa externă, pentru a putea 

beneficia de noi oportunităţi de dezvoltare.   

Asistenţă externă reprezintă asistenţa financiară şi tehnică externă primită de 

Republica Moldova din partea organizaţiilor internaţionale şi ţărilor donatoare 

în vederea depăşirii unor situaţii critice, dezvoltării social-economice şi 

democratizării societăţi.  

Prin asistenţă tehnică se înţelege contractarea specialiştilor, consultanţilor, 

trainerilor, consilierilor, etc, pentru transferul de ‘know-how’ şi de abilităţi şi 

pentru crearea şi întărirea instituţiilor. 

Dacă ne referim la eficacitatea asistenţei externe, atunci aceasta se referă, în 

linii mari, la capacitatea fondurilor acordate de către donatori precum şi a 
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metodelor aplicate la nivel de stat beneficiar în vederea producerii de impact 

pozitiv şi vizibil.  

La nivel internaţional, referinţe la eficacitatea asistenţei au existat pe tot 

parcursul ultimelor şase decenii de când cooperarea pentru dezvoltare a 

început să se contureze ca o nouă paradigmă a relaţiilor internaţionale. Acest 

termen a reuşit să obţină o atenţie sporită pe parcursul ultimilor 10 ani, mai cu 

seamă ca urmare a Conferinţei de la Monterey privind Finanţarea pentru 

Dezvoltare în anul 2002.  

În contextul angajamentelor privind sporirea considerabilă a volumului 

asistenţei, asumate de statele care au aderat la Consensul Monterey, donatorii 

internaţionali au agreat, totodată necesitatea identificării mijloacelor relevante 

pentru a îmbunătăţii impactul fondurilor angajate în contextul Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului. 

În acest sens, în perioada 2003-2011 s-au desfăşurat 4 conferinţei 

internaţionale, la Roma (2003), Paris (2005), Accra (2009) şi Busan (2011), 

având ca scop să contribuie la conturarea cadrului necesar asigurării eficacităţii 

asistenţei. Pe lângă aceasta, în baza angajamentelor asumate în cadrul acestor 

conferinţe, la nivelul Uniunii Europene au fost, de asemenea, depuse eforturi în 

sensul întăririi eficacităţii asistenţei acordată de UE şi statele sale membre. 

Principalele documente internaţionale care reglementează principiile 

eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare: 

A. Declaraţia de la Paris privind Eficacitatea Asistenţei pentru 

Dezvoltare (2005) adoptată în cadrul Forumului la Nivel Înalt (Paris, 28 

februarie – 2 martie 2005) prevede orientarea programelor de asistenţă 

pentru dezvoltare, în conformitate cu cinci principii fundamentale pentru 

creşterea eficacităţii:  

- ownership-ul statelor partenere asupra procesului de dezvoltare; 

- armonizarea procedurilor şi a sistemelor statelor donatoare cu cele ale 

statelor partenere; 

- alinierea asistenţei în funcţie de necesităţi; 

- concentrarea pe obţinerea de rezultate; şi  

- responsabilizarea reciprocă. 
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De asemenea, prevede consolidarea dialogului între toţi actorii implicaţi în 

cooperarea pentru dezvoltare, cu accent pe rolul statelor partenere, al societăţii 

civile şi al donatorilor şi identificarea unor acţiuni viitoare pentru 

îmbunătăţirea eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare şi promovarea procesului 

de implementare a Declaraţiei de la Paris. 

B. Agenda de Acţiune Accra(2008) 

Progresele înregistrate în implementarea Declaraţiei de la Paris şi măsurile 

viitoare de acţiune au fost discutate cu prilejul Forumul la nivel înalt pe tema 

eficienţei asistenţei pentru dezvoltare (Accra, Ghana, 2-4 septembrie 2008).  

Pregătirea participării UE la Accra a reprezentat una din priorităţile 

Preşedinţiilor slovenă şi franceză ale Consiliului UE. 

Agenda de Acţiune Accra (AAA) stabileşte liniile directoare pentru comunitatea 

internaţională în vederea implementării Declaraţiei de la Paris, subliniază 

concluziile evaluării stadiului îndeplinirii acestora, precum şi angajamente 

ferme în domeniile prioritare în care este necesar progresul (însuşirea 

responsabilităţii de către statele partenere, construirea de parteneriate şi 

obţinerea de rezultate în domeniul dezvoltării). Prin această Agendă, statele 

participante şi-au asumat o serie de angajamente importante, precum: 

- promovarea unui sistem de bune practici în domeniul diviziunii muncii 

între donatori si parteneri;  

- încurajarea folosirii cu predilecţie a sistemelor statelor partenere;  

- furnizarea de către donatori a unor informaţii complete privind alocările 

anuale şi multianuale de asistenţă într-o manieră transparentă;  

- consolidarea mecanismelor de evaluare comună de către donatori şi 

statele partenere a progreselor înregistrate în cooperarea pentru 

dezvoltare. 

C. Parteneriatului de la Busan (2011)  

În perioada 29 noiembrie -1 decembrie 2011, a avut loc la Busan, Coreea de Sud 

Forumul la Nivel Înalt privind Eficacitatea Asistenţei pentru Dezvoltare. 

Forumul la nivel înalt a reunit miniştrii din peste 100 de state, şefii agenţiilor 

bilaterale şi multilaterale pentru dezvoltare, organizaţii donatoare şi 

reprezentanţi ai societăţii civile. 
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Obiectivul Forumului l-a constituit adoptarea Documentului de la Busan, 

intituluat Parteneriatul de la Busan pentru Eficacitatea Cooperării pentru 

Dezvoltare, care conţine paşii viitori în politica de dezvoltare internaţională, atât 

pentru statele donatoare cât şi cele beneficiare. Documentul este structurat pe 

trei piloni (preambul şi principii comune; acţiuni complementare pentru 

realizarea schimbării; de la eficienţa ajutorului la eficienţa cooperării pentru 

dezvoltare), fiecare structurat apoi pe mai multe componente. 

Documentul merge în continuarea Declaraţiei de la Paris din 2005 şi Agendei 

Accra din 2008, în sensul creşterii angajamentelor pentru eficienţa asistenţei 

pentru dezvoltare (printre care subliniem: transparenţa ajutorului, folosirea 

principală a sistemelor statelor partenere pentru derularea asistenţei, 

necondiţionarea asistenţei, parteneriat global şi inclusiv) 

Prin adoptarea Documentului, statele participante se angajează să întreprindă 

demersuri în următoarele domenii prioritare: 

- Country ownership (responsabilitatea statului partener) 

Principiul presupune însuşirea responsabilităţii de către statele partenere de 

întărire a capacităţii instituţionale şi, în acelaşi timp, folosirea principală a 

sistemelor statelor partenere pentru derularea asistenţei de către statele 

donatoare. Se asumă astfel de către donatori o abordare de gestionare a 

riscurilor folosirii sistemelor publice din statele beneficiare şi nu evitarea 

acestora, aşa cum a fost tendinţa până în prezent (folosindu-se sistemelor altor 

agenţii în acest sens), iar beneficiarii trebuie să crească transparenţa 

administrării fondurilor. 

De asemenea, donatorii trebuie să evalueze împreună sistemele statelor 

partenere şi să informeze statul beneficiar în cazul în care decide să folosească 

alte sisteme, inclusiv să motiveze alegerea. 

- Parteneriat inclusiv 

Documentul cheamă spre o convergenţă a acţiunilor în politica de dezvoltare şi 

o implicare mai susţinută a diferiţilor actori care pot avea un rol important în 

eficienţa asistenţei, precum societatea civilă („rol vital”), parlamentele, 

guvernele locale („rol critic”) şi mediul privat („rol central”). 

Cu privire la mediul privat, documentul invită reprezentanţii mediului public şi 

privat la consultări cu privire la modul în care rezultatele dezvoltării şi cele de 
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afaceri pot avansa împreună, iar statele să permită participarea sectorului 

privat în politicile de dezvoltare. 

- Transparenţă şi cooperare responsabilă 

Principiul presupune furnizarea de către donatori a unor informaţii complete 

privind alocările anuale şi multianuale de asistenţă într-o manieră transparentă. 

Donatorii vor pune la dispoziţia publicului informaţii regulate şi detaliate 

privind alocările de asistenţă şi, în acest sens, s-a agreat ca până în decembrie 

2012 să fie pus la punct un sistem de raportare care să aibă la bază raportările 

statistice OCDE-DAC şi alte iniţiative. 

Statele se angajează, de asemenea, ca până în 2013 să reformeze propriile 

sisteme pentru a face posibilă o asistenţă predictibilă şi stabilirea de planuri de 

implementare de la 3 la 5 ani, pentru statele beneficiare. 

Statele se angajează, de asemenea, ca până în 2013 să reformeze propriile 

sisteme pentru a face posibilă o asistenţă predictibilă şi stabilirea de planuri de 

implementare de la 3 la 5 ani, pentru statele beneficiare. 

În cadrul reuniunii WP-EFF din 28-29 iunie 2012, de la Paris, a fost agreat 

mandatul Parteneriatului global pentru Eficacitatea Cooperării pentru 

Dezvoltare, precum şi aranjamente globale în sprijinul monitorizării 

aranjamentelor asumate la Busan. 

Deşi Republica Moldova a beneficiat de asistenţă oficială pentru dezvoltare 

(AOD,) deja de 16-17 ani impactul acesteia este încă îndoielnic.  Republica 

Moldova a trecut de la un nivel înalt de venit per cap locuitor pe care îl avea în 

cadrul Uniunii Sovietice la unul al ţărilor sărace din Europa. Nivelul actual al 

dezvoltării economice al ţării tentează diverse organizaţii donatoare de a-şi 

extinde şi mai mult programele de asistenţă, dar în ce măsură putem afirma că 

AOD poate influenţa dezvoltarea economică a Moldovei? 

La acest moment, nu există nici o experienţă notabilă de dezvoltare economică 

dintr-o ţară în particular, care ar fi survenit drept consecinţă a unei asistenţe 

externe în cadrul aşa numitei AOD. 

O excepţie în acest sens îl constituie Programul European de Refacere derulat în 

Europa de după cel de-al doilea război mondial. Acesta însă oricum, aşa cum 

rezidă din denumirea lui, a fost mai degrabă un program de refacere decît un 

veritabil program de dezvoltare economică. 
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Un exemplu de industrializare reuşită o reprezintă ţările din regiunea Asiei de 

Sud-Est, în care dezvoltarea economică a survenit ca urmare a unui proces 

coerent şi bine coordonat gestionat de către Guvern. 

În cazul Republicii Moldovei, AOD este oferită într-o proporţie nesemnificativă 

pentru a produce careva schimbări esenţiale (portofoliul anual de împrumuturi 

al Băncii Mondiale reprezintă circa 40-50 ml, deşi, contribuţia de la alţi donatori 

ridică volumul anual total a AOD la 200 ml. USD, Conform studiului indicatorilor 

Declarației de la Paris privind eficiența asistenței externe ). 

Conform informaţiei prezentate de către Banca Mondială, pe durata întregii sale 

activităţi în Moldova, 46% din resursele creditate au fost direcţionate pentru 

dezvoltarea politicilor, în timp ce sectorul financiar şi privat a obţinut numai 8% 

din total. De asemenea, media numărului anual al donatorilor prezenţi în 

Moldova depăşeşte cu uşurinţă 20 de unităţi, fără a lua în consideraţie numărul 

proiectelor donatorilor active timp de un an.  

Asistenţa oferită de către UE ţărilor din lumea a treia (de ex. State membre 

care nu fac parte din UE) este denumită asistență externă. Această asistenţă este 

asigurată prin aşa numitele instrumente de asistenţă externă. În prezent, 

asistenţa externă din partea UE, reprezintă 10% din Asistenţa Oficială de 

Dezvoltare (AOD). 

Aceasta, împreună cu asistenţa oferită de către alte state, individual, reprezintă 

55% din AOD. Asistenţa include cooperare tehnică, ajutor umanitar, 

împrumuturi şi rambursarea datoriei externe în condiţii preferenţiale pentru 

ţările în curs de dezvoltare sau a ţărilor cu economii de tranziţie prin ţări 

străine sau organizaţii internaţionale (donatori) pentru punerea în aplicare cu 

succes a schimbărilor socio-economice în aceste ţări. 

UE este cel mai mare donator din lume. Mai mult de 160 de ţări, teritorii şi 

organizaţii regionale sunt parteneri UE. Mai mult de 2/3 din asistenţa externă 

UE este oferită gratis. 

Tipul principal de asistenţă oferită Republicii Moldova este cea de Cooperare 

Tehnică, aceasta constă în a ști cum să ofere consultanță, cum să evalueze 

experţii, cum să ofere instruiri, planuri de afaceri şi investiţii .UE este donatorul 

principal al Republicii Moldova şi din 1991 a alocat mai mult de 500 milioane de 

euro Moldovei. 
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Instrumentele Asistenţei Externe. Pentru perioada 01Ianuarie 2007-31 

Decembrie 2013 se operează cu următoarele nouă instrumente de asistenţă 

externă. 

INSTRUMENTE GEOGRAFICE: 

1. Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) acoperă teritorii 

şi ţări care se află in vecinătate cu UE (Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, 

Egipt, Georgia, Israel, Iordania,Leban, Libia, Maroco, Moldova, Palestina 

Autoritatea din Teritoriile de Vest şi Fâşia Gaza, Federaţia Rusă, Siria, Tunisia şi 

Ucraina). 

2. Instrumentul pentru Asistenţă de Preaderare (IAP) acoperă ţările candidate 

şi ţările potenţial candidate pentru aderare la UE. 

3. Instrumentul de Cooperare pentru Dezvoltare (ICD) acoperă America Latină, 

Asia Centrală, Golful din regiunea Africii de Sud. 

4. Instrumental de Cooperare cu Ţările Industrializate (ICI) susţine cooperarea 

economică, financiară şi tehnică cu ţările industrializate şi alte ţări cu venit înalt. 

INSTRUMENTE TEMATICE: 

5. Instrumentul European pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO) 

oferă sprijin pentru promovarea democraţiei şi a drepturilor omului în ţările 

non-UE. 

6. Instrumentul de Cooperare pentru Securitatea Nucleară (ICSN) oferă suport 

de securitate nucleară în ţările terţe ; 

7. Instrumentul de Stabilitate (IS) previne şi răspunde la situaţiile de criză a 

ţărilor din lumea a treia; acest instrument oferă de asemenea finanţare pentru 

activităţi de cercetare civilă la Centrul de Tehnologie şi Ştiinţă Internaţională 

(CTSI); 

8. Instrumentul pentru Asistenţă Micro-Financiară (IAMF) are ca scop 

stabilizarea situaţiei financiare şi de instituire a economiei de piaţă în ţările din 

lumea a treia; 

9. Instrumentul pentru Ajutor Umanitar (IAU) oferă ajutor umanitar 

persoanelor din ţările din lumea a treia care au devenit victime ale dezastrelor 

naturale şi a războaielor. 
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În anii următori, Moldova are şanse de a obţine mai mult suport din partea UE, 

dat fiind faptul că bugetul UE pentru politica europeană de vecinătate pentru 

anii 2015-2020 ar putea să fie mărit cu 40%. Acest buget se va concentra pe 

politici şi se va baza pe principiul "more for more" (mai mult sprijin pentru mai 

multe progrese). Obiectivul principal va fi promovarea reformelor politice, 

economice şi sociale în vecinătate şi susţinerea priorităţilor ce au fost convenite 

în planul de acţiuni pentru vecinătate, alinierea standardelor şi politicilor la cele 

ale UE şi asigurarea creşterii durabile şi mărirea contactelor de la persoană la 

persoană. 

Donatorii si agentiile de implementare active ale Europei pentru Republica 

Moldova sunt: 

Programul de Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei este implementat 

prin intermediul Agenţiei pentru Dezvoltare a Austriei (ADA) din anul 2001. 

Agentia de Dezvoltare Austriaca (ADA) 

Funcţia  ADA este de a dezvolta şi pune în aplicare măsuri de cooperare pentru 

dezvoltare, acordând o atenţie deosebită pentru eficacitatea lor în ţările în curs 

de dezvoltare.ADA îndeplineşte funcţiile sale în coordonare cu alte agenţii. 

ADA  îndeplineste următoarele sarcini: 

o Pregătirea de programe şi proiecte, precum şi de completare a 

contractelor de achiziţii privind măsurile de cooperare pentru dezvoltare, 

în cadrulprogramului de trei ani punerea în aplicare a acestora; 

o Sprijinirea dezvoltării durabile pe plan economic, social şi de mediu în 

ţările în curs de dezvoltare, folosind potenţialul austriac; 

o Participarea la proiecte de cooperare pentru dezvoltare multilaterală în 

cadrul Comunităţii Europene şi alte organizaţii internaţionale, în special, 

prin co-finanţarea şi achiziţionarea de fonduri internaţionale, precum şi 

amenajarea de participarea companiilorşiorganizaţiilor de dezvoltare în 

proiecte de dezvoltare; 

o Susţine utilizareaa lucrătorilor de ajutor din Austria şi experţi, în special 

în cadrul organizaţiilor internaţionale şi instituţii. 
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Biroul pentru Cooperare Tehnică cu Austria a fost deschis la Chişinău în 

2005. Austria a stabilit următoarele priorităţi pentru asistenţa acordată 

Republicii Moldova: reducerea sărăciei, dezvoltarea rurală, instruirea 

tineretului. 

Totalitatea proiectelor realizate în Republica Moldova în cadrul Programului de 

Dezvoltare a Cooperării al Guvernului Austriei, se estimează la 6,8 mil. euro. 

(date 06.2011). 

 

Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) este o organizaţie 

internaţională care oferă soluţii viabile, de perspectivă, pentru dezvoltarea 

economică, socială şi ecologică în lumea globalizată. GIZ susţine reformele 

complexe, procesele de schimbare şi ajută la îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi 

a perspectivelor. 

Agenția a fost creată în 1975. GIZ implementează proiecte de dezvoltare din 

numele Ministerului Federal de Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) şi 

alte Ministere Federale, precum şi pentru alte instituţii şi organizaţii 

internaţionale. 

Toate activităţile sunt orientate spre îmbunătăţirea durabilă a condiţiilor de trai 

şi a perspectivelor oamenilor. 

Promovarea cooperării între Guvernul Germaniei şi Guvernul Republicii 

Moldova a început în 1994. De atunci, au fost implementate un şir de proiecte 

importante de dezvoltare, care au avut drept scop facilitarea procesului de 

tranziţie de la o economie planificată la cea de piaţă.  

 

Cooperarea dintre Suedia si Republica Moldova a inceput in 1996. Suedia 

este lider european în acordarea asistenţei Republicii Moldova. Conform 

Strategiei de cooperare între Republica Moldova şi Suedia pentru perioada 

2011-2014, suma totală a asistenţei Suediei va constitui 52 milioane de euro. 

Obiectivul general al cooperării pentru dezvoltare dintre Suedia şi Republica 

Moldova pe termen lung reprezintă integrarea Republicii Moldova în Uniunea 

Europeană, precum şi apropierea de valorile acesteia. 
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Suportul acordat de Suedia reprezinta aproximativ 13 milioane euro pe an, cu 

posibilitatea de a creste spre sfirsitul perioadei de patru ani. 

Agenţia Internaţională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare (Swedish 

International Development Cooperation Agency (SIDA), este o agenţie 

guvernamentală din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Suediei. SIDA este 

o organizaţie globală şi are oficii în circa 50 de ţări. SIDA este o agenţie 

transparentă, care oferă toată informaţia necesară privind activitatea sa în 

interesul tuturor. Este de asemenea o agenţie flexibilă şi deschisă spre 

cooperare. 

Obiectivul general al cooperării în dezvoltare dintre Suedia şi Moldova este de 

susţine eforturile Moldovei de reducere a sărăciei prin promovarea guvernării 

democratice, creştere economică durabilă în favoarea celor mai săraci, 

prevenirea marginalizării sociale şi îmbunătăţirea sănătăţii publice. 

 

Biroul de Cooperare al Elveției este responsabil pentru coordonarea 

diverselor proiecte de ajutor umanitar și asistență tehnică în Moldova, finanțate 

de cărte Guvernul Elveției. Acest birou este condus de Agenția Elvețiană pentru 

Dezvoltare și Cooperare (SDC), care, la rândul său, este o parte componentă a 

Ministerului Afacerilor Externe al Elveției. Cooperarea Elveției cu Moldova 

include următoarele domenii: sănătate publică, apă și canalizare, sectorul 

productiv. 

 

Republica Moldova a fost aleasă în continuare de către Guvernul Republicii 

Cehe ca ţară prioritară pentru colaborarea externă de dezvoltare. Dacă în anii 

2006 - 2010 au fost 4 ţări prioritare dintre care şi Republica Moldova, atunci 

pentru perioada 2011 - 2017 în urma elaborării noii Concepţii de colaborare 

externă de dezvoltare au fost alese 5 ţări prioritare printre care este şi RM. 

Programul colaborării de dezvoltare între Republica Cehă şi Republica Moldova  

se va baza pe trei sectoare care sunt: 

o Sectorul Ecologic 

o Sectorul Agriculturii 

o Sectorul Social (care include şi serviciile sociale şi medicale) 
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Programul nou va fi o continuare a programului actual de colaborare cu 

Moldova care pune accent atît pe sectorul ecologic (colaborarea în protecţia 

apelor, lichidarea poluării ecologice şi multe altele), cît şi pe sectorul social şi 

medical. In cadrul programului precedent (2006 - 2010) în Moldova au fost 

realizate 25 proiecte importante de dezvoltare al căror buget comun a constituit 

cca 9.1 mln de euro. 

 

BERD - Înființată în 1991, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare 

(BERD) folosește investițiile pentru a susține dezvoltarea economiei de piață și 

a democrației în 27 de țări. BERD oferă finanțări de proiecte pentru bănci, 

întreprinderi industriale și comerciale, adresându-se atât noilor inițiative, cât și 

companiilor deja existente. De asemenea, BERD colaborează și cu societăți din 

sectorul public pentru a sprijini privatizarea acestora, restructurarea 

întreprinderilor de stat și îmbunătățirea serviciilor municipale sau comunale. 
 

Alţi parteneri externi de dezvoltare importanţi al Republicii Moldova sunt: 

Banca Mondială, Guvernul SUA, ONU, PNDU, Agenția Japoneză pentru 

Cooperare Internațională, Agenția Canadiană pentru Dezvoltare 

Internațională, ş.a. 
 

Banca Mondială este o organizație internațională ce oferă asistență financiară 

și tehnică țărilor în curs de dezvoltare din întreaga lume. Misiunea Băncii 

Mondiale este reducerea sărăciei și îmbunătățirea calității vieții prin 

promovarea creșterii pentru crearea oportunităților economice și oferirea 

asistenței celor săraci. 

Portofoliul BM a avut un spectru larg, cuprinzând practic fiecare sector, dar cea 

mai mare concentrare a operaţiunilor a avut loc în: 

o infrastructură,  

o dezvoltarea resurselor umane 

o dezvoltarea rurală. 

Guvernul SUA Asistenţa oferită de către Guvernul SUA a susţinut tranziţia 

Moldovei la un stat mai transparent şi participativ, bazat pe supremaţia legii şi o 

economie de piaţă funcţională. Asistenţa a fost acordată prin intermediul 
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programelor implementate de către Ambasada SUA, USAID (Agenţia Statelor 

Unite pentru Dezvoltare Internaţională)  şi MCC (Corporaţia Provocările 

Mileniului). Guvernul SUA a susţinut Moldova în domeniul dezvoltării agriculturii 

şi reabilitării drumurilor, creşterii economice şi guvernării. Din punct de vedere 

practic, asistenţa oferită de către SUA a avut drept scop ajutarea Moldovei în 

lupta cu corupţia şi crimele transnaţionale, inclusiv traficul de fiinţe umane. 
 

USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională acordă 

milioane de dolari americani sub forma de asistență tehnică, axându-se 

preponderent asupra următoarelor direcții: privatizarea sectorului funciar și 

energetic, necesități din domeniul sănătății și cel umanitar, dezvoltarea 

antreprenorialului și reforma sectorului financiar. 
 

SOROS - Fundația Soros-Moldova este o organizație neguvernamentală, 

nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în 

scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la 

democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în 

diverse domenii, cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, 

administrația publică și buna guvernare, societate civilă, sănătate publică și 

integrare europeană. 
 

PNUD – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare este partenerul Moldovei 

în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare a Țării prin acordarea unei expertize de 

talie mondială și serviciilor de implementare a proiectelor. Mandatul PNUD în 

Moldova este determinat de un acord semnat între Guvernul de la Chişinău şi 

PNUD la 2 octombrie 1992. Prin acest acord, autorităţile de la Chişinău solicită 

PNUD asistenţă „pentru consolidarea eforturilor naţionale în scopul soluţionării 

celor mai stringente probleme legate de dezvoltarea economică a ţării, 

promovarea progreselor sociale şi asigurarea standardelor de viaţă”. 

Una din strategiile principale ale biroului PNUD este angajarea autorităților 

guvernamentale și a factorilor de decizie într-un dialog continuu, menit să atingă 

dezvoltarea durabilă a țării. 
 

JICA – Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională este în Moldova din 

momentul obținerii independenței. Programul de asistență JICA în Republica 
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Moldova include patru componente majore: granturi, asistență tehnică, 

consultanță, instruirea specialiștilor și acoperă așa sectoare ca: sănătate, 

agricultură, aprovizionare cu apă potabilă, suport cultural, dezvoltare economică 

rurală. 
 

CIDA – Agenția Canadiană pentru Dezvoltare Internațională coordonează 

asistența tehnică oferită Republicii Moldova de către Canada. Domeniile unde 

este orientată asistența tehnică din Canada sunt dezvoltarea economică și socială 

a Republicii Moldova. 

O atare situaţie face capacitatea Guvernului Republicii Moldova de a coordona 

eficient activităţile donatorilor foarte improbabilă având în vedere capacităţile 

sale şi aşa limitate. Totodată, ținând cont de faptul că cel puţin jumătate din 

resursele donatorilor sunt livrate sub formă de împrumuturi şi asistenţa este 

direcţionată în special pe domeniul dezvoltării politicilor, sferei sociale şi 

administraţiei publice, AOD se poate transforma în Moldova într-o sarcină 

neperformantă pentru buget în cazul în care schimbări pozitive nu vor surveni în 

sectorul real al economiei. 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de asistenţă externă , asistenţă tehnică şi 

asistenţă oficială pentru  dezvoltare? 

2. Care sunt principalele documente internaţionale care reglementează 

principiile eficacităţii asistenţei pentru dezvoltare? 

3. Enumeraţi  instrumentele de asistenţă oferite de către UE? 

4. Care sunt oportunităţile oferite de asistența externă a UE pentru Republica 

Moldova. 

5. Care sunt partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova şi care sunt 

domeniile lor de intervenţie ? 
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SESIUNEA 4.  ISTRUMENTE ŞI MECANISME NAŢIONALE DE DEZVOLTARE 

REGIONALĂ 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu principalele aspecte ale dezvoltării regionale în Republica 

Moldova; 

- identificarea cadrului legal-normativ şi instituţional a dezvoltării regionale 

în Republica Moldova; 

- identificarea şi analiza  instrumentelor de dezvoltarea regională; 

- identificarea şi analiza surselor  de finanțare a dezvoltării regionale în 

Republica Moldova; 

- evidenţierea etapelor prezentării şi evaluării propunerilor de proiecte; 

- analiza etapelor finanțării proiectelor de dezvoltare regională din FNDR. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: regiune, dezvoltare, instrument , finanţare, strategie de 

dezvoltarea, program operaţional, document unic, proiect, agenţie de dezvoltare. 

 
Instrumentele şi mecanismele naţionale de dezvoltare stau în spatele unei 

ambiţioase de dezvoltare a oricărei ţări, şi eficienţa acestora este reflectată în 

progresul pe care ţara îl înregistrează an de an. Dezvoltarea ca şi concept a fost 

valorificată în ultimii ani mai mult prin prisma dezvoltării durabile, iar 

dezvoltarea durabilă nu este altceva decât totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 

echilibru între aspectele sociale, economice și de mediu ale unei ţări. 

Cum asigurăm o abordare constructivă, dinamică, deschisă a agendei de 

dezvoltare a ţării, cum asigurăm implicarea tuturor actorilor cheie în acest 

proces, cum asigurăm participarea cetăţenilor şi valorificăm necesităţile lor, cum 

comunicăm cu partenerii de dezvoltare, etc. sânt întrebări la care putem 

identifica răspunsuri dacă la nivel naţional, regional sau local avem instrumente 

şi mecanisme adecvate de dezvoltare. 

Acţiunile oricărui guvern au un impact asupra proceselor de dezvoltare fie la 

nivel local,  regional sau naţional. Experienţa din ultimii ani a arătat că atunci 

când guvernele au recunoscut că politicile din trecut nu au reuşit să reducă 
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semnificativ discrepanțele regionale, problemele privind dezvoltarea regională 

au obţinut un profil instituţionalizat şi de programare multianuală. Acest lucru 

redresând esenţial situaţia. 

Instrumentele şi mecanismele naţionale de dezvoltare stau în spatele unei 

ambiţioase de dezvoltare a oricărei ţări, şi eficienţa acestora este reflectată în 

progresul pe care ţara îl înregistrează an de an. Dezvoltarea ca şi concept a fost 

valorificată în ultimii ani mai mult prin prisma dezvoltării durabile, iar 

dezvoltarea durabilă nu este altceva decât totalitatea formelor și metodelor de 

dezvoltare socio-economică care se axează în primul rând pe asigurarea unui 

echilibru între aspectele sociale, economice și de mediu ale unei ţări. 

Cum asigurăm o abordare constructivă, dinamică, deschisă a agendei de 

dezvoltare a ţării, cum asigurăm implicarea tuturor actorilor cheie în acest 

proces, cum asigurăm participarea cetăţenilor şi valorificăm necesităţile lor, cum 

comunicăm cu partenerii de dezvoltare, etc. sânt întrebări la care putem 

identifica răspunsuri dacă la nivel naţional, regional sau local avem instrumente 

şi mecanisme adecvate de dezvoltare!  

Acţiunile oricărui guvern au un impact asupra proceselor de dezvoltare fie la 

nivel local,  regional sau naţional. Experienţa din ultimii ani a arătat că atunci 

când guvernele au recunoscut că politicile din trecut nu au reuşit să reducă 

semnificativ discrepanțele regionale, problemele privind dezvoltarea regională 

au obţinut un profil instituţionalizat şi de programare multianuală. Acest lucru 

redresând esenţial situaţia. 

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate 

şi promovate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

autorităţile administraţiei publice locale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, 

publici, voluntari), în scopul asigurării unei creşteri economice, dinamice şi 

durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local.  

Pentru a putea fi aplicată politica de dezvoltare regională, s-au înfiinţat 6 regiuni 

de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Republicii Moldova. Principalele 

domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea 

întreprinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de 

tehnologie, dezvoltarea sectorului Î.M.M.-urilor, îmbunătăţirea infrastructurii, 

calitatea mediului înconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educaţie, 

învăţământ, cultura. 
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Figura 5. Regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 

 

Cadrul legal şi normativ al dezvoltării regionale în Republica Moldova 

Cadrul legal al politicii şi dezvoltării regionale este asigurat, în principal, de 

Legea nr.438-XVI privind dezvoltarea regională, care stabileşte obiectivele, 

cadrul instituţional, competenţele şi instrumentele specifice pentru realizarea 

politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova. Această lege corespunde 

aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare europeană şi prevede crearea a două 

regiuni de nivel European NUTS II (Nord, Centru), precum şi a regiunilor mai 

mici de nivelul NUTS III (Sud, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană şi 

municipiul Chişinău), luându-se în consideraţie numărul locuitorilor din regiune. 

Obiectivele generale ale politicii de dezvoltare regională se referă la diminuarea 

dezechilibrelor regionale existente, stimularea dezvoltării echilibrate şi durabile 

pe întreg teritoriul RM, revitalizarea “zonelor defavorizate”, prevenirea 

producerii de noi dezechilibre, consolidarea oportunităţilor financiare, 

instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică a regiunilor, 
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stimularea cooperării interregionale interne şi internaţionale care contribuie la 

progresul economic şi social. 

În scopul executării Legii nr.438-XVI din 28.12.2006 a fost adoptată Hotărârea 

Guvernului  nr.127 din 08.02.2008, prin care s-a decis crearea cadrului 

instituțional și s-au aprobat Regulamentele de funcționare a respectivelor 

instituții. 

 

Cadrul instituțional de dezvoltare regională a Republicii Moldova 

Cadrul instituţional contribuie prin prezenţa sa în fiecare regiune (CDR şi ADR) 

la coordonarea implementării programelor de dezvoltare la nivel regional şi, 

respectiv, implementarea strategiei de dezvoltare regională. Legea nr.438-XVI 

prevede în capitolul „Cadrul Instituţional” două nivele de organizare a cadrului 

instituţional pentru dezvoltarea regională: nivelul naţional şi cel regional.  

Nivelul naţional este reprezentat de:  

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), care 

“este creat în scopul aprobării, promovării şi coordonării la nivel naţional a 

obiectivelor politicii de dezvoltare regională” (Legea nr.438-XVI prevede în 

capitolul „Cadrul Instituţional” (art.5(1)). 

 Fondul naţional pentru dezvoltare regională (FNDR), care reprezintă 

instrumentul principal de finanţare a proiectelor şi programelor de dezvoltare 

regională şi care „se formează din alocaţiile anuale de la bugetul de stat, ca 

poziţie distinctă pentru politica de dezvoltare regională, precum şi din alte surse” 

(Legea nr.438-XVI prevede în capitolul „Cadrul Instituţional”  (art.6(1)).  

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) ocupă o poziţie distinctă în 

bugetul de stat, inclus în alocaţiile destinate Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) pentru politica de dezvoltare regională. În esenţă, FNDR 

este principala sursă de finanţare prin intermediul căreia Agenţiile de Dezvoltare 

Regională (ADR) pot încheia contracte privind efectuarea de lucrări si servicii, 

procurarea de bunuri, care au drept obiectiv, în mod explicit, promovarea 

dezvoltării regionale. 

Orice tip de plăţi ale ADR către beneficiari (administraţie publică locală, 

organizaţii publice si private) pot fi efectuate, exclusiv, în bază contractuală si în 
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conformitate cu legislaţia naţională. Dacă beneficiarul a încheiat un contract de 

implementare a unui proiect, toate achiziţiile se efectuează conform procedurilor 

stipulate de legislaţia din domeniu si supravegheate de Agenţia Achiziţii Publice 

(în continuare – Agenţia de Achiziţii). 

În conformitate cu prevederile Fondului, fiecare ”instrument financiar” (lucrări, 

bunuri si servicii) necesită reglementări/instrucţiuni aparte, care urmează a fi 

elaborate de MDRC si aprobate de Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării 

Regionale (CNCDR) (în continuare – Consiliul Naţional). Acestea sunt stipulate în 

Instrucţiunea pentru utilizatori. 

 

Nivelul regional va fi reprezentat de: 

 Consiliul regional pentru dezvoltare (CRD), care reprezintă „o structură 

funcţională deliberativă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, constituită 

pentru coordonarea şi promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională 

la nivel local” Legea nr.438-XVI prevede în capitolul „Cadrul Instituţional” 

(art.7(1)) ; 

Agenţia de dezvoltare regională (ADR), care se constituie în fiecare regiune de 

dezvoltare, în scopul executării deciziilor Consiliului regional şi care vor asigura 

implementarea strategiilor de dezvoltare regională şi atragerea de fonduri 

suplimentare.  

      

Regiunea de dezvoltare nu este o unitate teritorial-administrativă şi nu este 

persoană juridică. În acest context, ADR are două roluri principale: 

o de a acorda ajutor CRD în elaborarea politicilor de dezvoltare regională a 

regiunii de dezvoltare; 

o de a realiza politicile de planificare regională adoptate de CRD. 

În timpul realizării activităţilor asociate cu aceste două roluri, ADR reprezintă 

regiunea de dezvoltare în relaţiile sale cu ministerele, alte autorităţi centrale 

şi/sau autorităţi administrative desconcentrate, cu autorităţi publice locale, 

asociaţii publice, organizaţii din sectorul privat şi alte persoane juridice şi fizice. 
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Din punct de vedere al poziţionării sale geografice, ADR este situată în centrul 

regiunii de dezvoltare, care a fost propus de către CRD și aprobat de CNCDR, însă 

activităţile sale se referă la întreaga regiune. În caz de necesitate, ADR are 

dreptul să deschidă oficii reprezentative în teritoriu 

în cadrul regiunii de dezvoltare cu aprobarea de către CRD. 

ADR conlucrează cu CRD şi cu părțile interesate din regiune pentru a crea și 

dezvolta capacități la nivel regional pentru planificarea şi implementarea 

propriilor politici, programelor şi proiectelor care se află în spectrul de 

împuterniciri ale actorilor regionali şi locali din punct de vedere juridic şi practic. 

Cu acest scop, ADR, în calitate de activitate de bază, întreprinde studii şi cercetări 

în mod pro-activ, prin cooperare cu CRD, întru susţinerea dezvoltării regionale şi 

elaborează şi realizează iniţiative de formare a capacităţilor pentru a asigura 

împuternicirea actorilor regionali de a participa la procesul de dezvoltare 

regională. 

 

Instrumente de dezvoltare regională 

Strategiile de dezvoltare regională (SDR) şi planurile operaţionale 

regionale (POR) sunt instrumentele cheie în dezvoltarea regională. În 

conformitate cu atribuțiile sale ADR este responsabilă de elaborarea, 

implementarea cît și monitorizarea și evaluarea implementării strategiilor și 

planurilor operaționale de dezvoltare regională. 

Documentele de dezvoltare regională sunt elaborate în baza Legii nr. 317 din 

18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale 

administraţiei publice centrale şi locale și Hotărârea Guvernului nr.33 din 

11.01.2007 cu privire la regulile de elaborare şi cerinţele unificate faţă de 

documentele de politici. 

În baza strategiei de dezvoltare şi a planurilor operaţionale regionale MDRC va 

elabora un Document Unic de Program (DUP) care determină priorităţile şi 

domeniile, ce vor beneficia de resurse financiare cu axarea pe dezvoltarea 

regională. Procesul de planificare a dezvoltării regionale are următoarele 

caracteristici:  
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Abordarea „de jos-în-sus” şi „de sus-în-jos”: documentul unic de program va fi 

formulat din strategiile de dezvoltare şi planurile operaţionale regionale şi va fi 

consecvent cu priorităţile stabilite în SND. 

Procesul respectiv are caracter inovaţional şi el va fi actualizat în permanenţă. 

Fiecare parteneriat va fi încurajat să identifice şi să analizeze oportunităţile 

reale, să propună cele mai adecvate metode de luare a deciziilor şi de participare 

potrivite pentru ele, să evalueze şi să aplice bunele practici. 

Actorii locali şi regionali vor fi încurajaţi să se axeze pe crearea condiţiilor de 

dezvoltare economică într-un şir de sectoare, dar nu să se concentreze pe un 

singur domeniu, evitând totuşi pulverizarea prea mare a resurselor. 

Strategia de dezvoltare regională oferă o abordare mai largă, „orizontală”, care va 

permite o concentrare şi o coordonare mai eficace a cheltuielilor sectoriale în 

regiuni. Ele, de asemenea, vor căuta să sporească capacităţile regionale de a 

absorbi în mod eficace fondurile de investiţii. 

 

Finanţarea pentru dezvoltare regională 

Conform Legii nr. 438 din 28.12.2006 privind dezvoltarea regională în Republica 

Moldova  cât şi Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08 februarie 2008, ADR şi 

activităţile sale interne (adică activităţile neasociate cu proiecte) se finanţează 

printr-un şir de instrumente: 

- Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR); 

- alte resurse financiare primite pentru prestarea serviciilor, care sunt în 

limitele competenţei ADR; 

- donaţii şi granturi (de la donatori sau alte entităţi private şi publice 

naționale si internaționale); 

- dividende/venituri provenite din activele ADR; şi 

-  dobândă pe capital. 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională deţine o poziţie distinctă în 

Bugetul anual de Stat. El este inclus în alocaţiile destinate MDRC. Fondul 

constituie 1% din veniturile la Bugetul de Stat pentru un an bugetar. 
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Regulamentul Fondului stipulează că resursele financiare care nu au fost utilizate 

într-un an bugetar pot fi păstrate si folosite în anul următor. 

Operaţional, finanţarea proiectelor de dezvoltare regională prin intermediul ADR 

este efectuată prin trezoreria Republicii Moldova. Acest mod de finanţare, în 

totalitate, trebuie să fie robust si transparent, astfel încît să satisfacă necesităţile 

atât ale Guvernului Republicii Moldova cât si ale donatorilor, deoarece, conform 

legislaţiei, Fondul se constituie si din resursele financiare ale donatorilor. 

Pe lângă fondurile bugetare, există si alte resurse financiare ale ADR, cum ar fi: 

dobânzile, dividendele din investiţii, donaţiile, grant-urile de la donatori. Ele vor 

fi încasate în conturile bancare deschise în cadrul Contului Unic Trezorerial al 

Ministerului Finanţelor. Acest fapt va impune ADR-urile să-si deschidă conturi 

separate în conturile trezoreriei pentru a recepţiona fondurile respective. Pentru 

supravegherea fondurilor primite din afara sistemului bugetar, donatorii pot 

organiza si finanţa auditul extern, independent. 

Sursa principală a “altor venituri” pentru Fond totuși sunt donatorii, care vor 

finanţa direct proiectele de dezvoltare regională. 

Pentru a gestiona efectiv si transparent resursele Fondului, MDRC va avea nevoie 

ca: 

- ADR-urile să ofere MDRC informaţii detaliate privind veniturile si 

cheltuielile suportate în fiecare lună, acestea din urmă incluzând: salariile, 

fondurile de implementare a proiectelor, alte cheltuieli operaţionale ce vor 

acoperi întreaga finanţare necesară pentru anul următor. Această 

modalitate de gestionare a cheltuielilor este esenţială pentru 

managementul resurselor bănești din cadrul MDRC. 

- documente de contabilitate si audit să fie identice pentru fiecare din cele 

trei ADR-uri; 

- să se organizeze auditul intern în cadrul MDRC, pentru ca această instituţie 

să poată supraveghea eficient modul de desfășurare/ implementare a 

proiectelor de către ADR-uri, 

MDRC va asigura funcţionarea mecanismelor, a proceselor de monitorizare si de 

evaluare, iar Curtea de Conturi va efectua auditul extern, conform prevederilor 

legislaţiei în vigoare. 



 

43 

 

Figura 5. Managementul a Fondului Naţional pentru Dezvoltarea Regională 
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Etapele prezentării şi evaluării propunerilor de proiecte  finanțate  de 

Fondului Naţional pentru Dezvoltarea Regională (FNDR) 

Procesul de prezentare a propunerilor de proiecte va cuprinde următoarele 

etape: 

1. Lansarea Apelului de Proiecte.  

Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor lansează oficial Apelul de 

Propuneri de Proiecte. ADR, informează aplicanţii despre prevederile si cerinţele 

Apelului, care conţine: anunţul privind lansarea apelului, Instrucţiunea pentru 

utilizator si formularele ce urmează a fi completate. În cadrul campaniei de 

informare, ADR, oferă informaţii ample aplicanţilor referitor la tipurile de 

proiecte, criteriile de selectare si cheltuielile eligibile si neeligibile ale proiectului, 

despre resursele financiare disponibile pentru susţinerea proiectelor de 

dezvoltare regională, precum și despre importanţa de a elabora si propune 

proiecte în parteneriat cu alte APL. ADR va utiliza toate mijloace de informare 

potrivite si accesibile pentru aplicanți. 

2. Depunerea si selectare a notelor conceptuale de proiect: 

o Aplicanţii depun la agențiile de dezvoltare regională note conceptuale de 

proiect conform formularului anexat la Instrucţiunea pentru utilizator, 

precum și declarațiile de parteneriat; 

o  Comisia administrativă creată în cadrul ADR, verifică notele conceptuale 

de proiect și prezentă CRD pentru selectarea si aprobarea acestora în 

conformitate cu cerințele din punct de vedere administrativ si a respectării 

criteriilor de eligibilitate; 

o Comisia v-a evalua notele conceptuale depuse în termenul stabilit, prin 

acordarea punctajului în baza următoarelor criterii: 

1. Condiții eliminatorii 

- respectarea datei-limită 

- eligibilitatea aplicantului 

- conformitatea cu formularul NC 

- asigurarea durabilității proiectului 

- încadrarea în obiectivele și prioritățile APP 
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2. Impactul regional al proiectului 

3. Relevanța proiectului pentru atingerea obiectivelor SDR 

4. Definirea clară a produselor și rezultatelor proiectului 

5. Potențialul de multiplicare al proiectului 

6. Dezvoltarea parteneriatelor regionale. 

 ADR informează aplicanții despre rezultatul selectării notelor conceptuale de 

proiect efectuat de către CRD. 

3. Depunerea cererilor complete de finanţare.  

Aplicanţii notelor conceptuale de proiecte selectate sunt invitaţi de a depune 

cererea completă de finanţare la data limită stabilită, precum și documentele 

aferente. 

4. Evaluarea si aprobarea cererilor complete de finanţare. 

În cadrul ADR va fi creat comisia de evaluare formată din reprezentanți ai MDRC, 

ADR și CRD cu participarea experților în domeniile pentru evaluarea cererilor 

complete de finanţare din punct de vedere administrativ, a eligibilității, tehnic si 

financiar. 

Comisia v-a evalua cererile de finanțare depuse în termenul stabilit, prin 

acordarea punctajului în baza următoarelor criterii: 

1. Întrunirea condițiilor eliminatorii: 

- existența studiilor de pre-fezabilitate sau fezabilitate, proiectului tehnic 

actualizat, raportului de verificare a proiectului tehnic, 

- terenurile și/sau proprietățile necesare pentru implementarea 

proiectului dacă 

sunt în proprietate publică sau există permisiunea proprietarului. 

2.Coerența documentației tehnico-economice 

3.Relevanța soluției tehnice 

4.Bugetul proiectului 
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o Recomandările şi concluziile grupului de lucru privind evaluarea fiecărui 

cereri complete de finanţare sunt prezentate CRD pentru a fi incluse în 

POR;  

o Examinarea de către CRD a cererilor complete de finanţare a proiectelor 

înaintate și aprobarea POR . 

5. Aprobarea POR de CRD. CRD aprobă POR si îl înaintează MDRC pentru 

elaborarea DUP. 

6.  Evaluarea cererilor complete de finanţare de Comisia de evaluare de 

pe lîngă MDRC. 

Paralel cu elaborarea DUP, Comisia de Evaluare de pe lîngă MDRC va evalua 

propunerile de proiecte conform criteriilor de selectare din punct de vedere a 

conformităţii proiectului cu prevederile si priorităţile strategiilor sectoriale 

naţionale si va propune CNCDR aprobarea proiectelor pentru finanţare. În DUP 

nu vor fi incluse proiectele care în urma evaluării Comisiei interministeriale au 

acumulat mai puţin de 30 de puncte, din 60 posibile 

7. Aprobarea proiectului DUP de CNCDR si aprobarea finală de către 

Guvern.  

După aprobarea de către CNCDR a DUP-ului, MDRC va propune Guvernului să 

aprobe DUP care conţine programe si proiecte pentru 3 ani. 

 

Figura 6. Etapele prezentării si evaluării propunerilor de proiecte 
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Etapele finanțării proiectelor de dezvoltare regională din FNDR 

1. CNCDR decide alocarea mijloacelor financiare din FNDR. ADR iniţiază 

implementarea propriu-zisă a proiectelor în baza deciziei CNCDR de 

alocare a mijloacelor financiare conform bugetului FNDR alocat în anul 

respectiv. 

2. ADR semnează Acord de parteneriat privind implementarea proiectului cu 

aplicantul şi partenerii. În cazul fiecărui proiect selectat pentru finanţare, 

Agenţia de dezvoltare regională, Beneficiarul si partenerii vor semna un 

Acord de parteneriat care prevede stabilirea atribuţiilor şi 

responsabilităţile fiecărei parţi, durata desfășurării proiectului, costurile, 

sursele de finanţare si după caz, cofinanţarea proiectului. 

3. ADR lansează activităţile de implementare a proiectului. Pentru fiecare 

proiect în parte, ADR va elabora, după caz, Caiete de sarcini si va anunţa 

concursurile de licitaţie publică pentru angajarea companiilor specializate 

în realizarea lucrărilor de reparaţie, reconstrucţie, construcţie, dotare cu 

echipament tehnic si utilaje, în prestarea de servicii, s.a. necesare pentru 

implementarea proiectelor. În conformitate cu prevederile legale din 

domeniu şi cu procedurile stabilite, ADR vor monitoriza implementarea 

proiectelor si vor asigura utilizarea eficientă mijloacelor financiare; 

4. ADR prezintă rapoarte MDRC si CRD privind derularea implementării 

proiectului. 

Rezultatele evaluării şi monitorizării se vor include în rapoarte de monitorizare 

şi evaluare referitoare la fiecare proiect în parte si se vor prezenta MDRC de 

către ADR. 

Alte fonduri naţionale ce pot finanţa proiectele la nivel local sunt: 

 

Fondul Ecologic Naţional. 

Fondul Ecologic Naţional a fost creat prin Hotarîrea Guvernului Republicii 

Moldova nr. 988 din 26.09.98 în conformitate cu Legea privind protecţia 

mediului înconjurător (nr. 1515 din 16.06.1993), Legea pentru modificarea si 

completarea Legii privind protecţia mediului înconjurator (nr. 1539-XIII din 

25.02.1998), legea privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1540-XIII din 
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25.02.1998) cu scopul de a acumula mijloace suplimentare pentru finanţarea 

activităţilor din domeniul mediului. 

Domeniile principale de finanţare:  

- Finanţarea proiectelor pentru implementarea strategiilor, programelor şi 

planurilor naţionale de protecţie a mediului, standardelor şi normativelor, 

pentru construcţia şi participarea prin cote-părţi la construcţia obiectivelor 

de protecţie a mediului (inclusiv finanţarea lucrărilor de proiectare şi 

implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă şi canalizare, 

finanţarea lucrărilor de colectare şi sortare a deşeurilor şi susţinerea 

întreprinderilor de prelucrare sau de neutralizare a lor, finanţarea lucrărilor 

de ameliorare a calităţii bazinului aerian); 

- Investigaţii ştiinţifice în domeniul protecţiei mediului efectuate la comanda 

Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale, participarea prin cote-părţi la 

lucrările de cercetare-dezvoltare, elaborarea proiectelor zonelor protejate 

ale patrimoniului natural şi ale celui construit de importanţă naţională şi 

internaţională; 

- Organizarea şi gestionarea sistemului de informaţie şi reclamă ecologică, 

propagarea cunoştinţelor ecologice; 

- Premierea specialiştilor, indiferent de apartenenţa departamentală (pînă la 

1% din veniturile fondului), achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei 

tehnico-materiale şi pentru ţinerea evidenţei statistice a fondurilor ecologice; 

Mail multe detalii despre priorităţile pentru finanţare sau cum se solicită un 

grant, pot fi accesate pe http://www.mediu.gov.md 

 

Fondul pentru Eficienţă Energetică. Fondul pentru Eficienţă Energetică 

Fondul pentru Eficienţă Energetică. Fondul pentru Eficienţă Energetică este creat 

în vederea sprijinului implementării politicilor Repubicii Moldova în domeniul 

eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă, cît și pentru 

a atinge obiectvele Programului național pentru eficiență energetică pînă în anul 

2020. Obiectivul principal al Fondului este atragerea și gestionarea resurselor 

financiare pentru implementarea proiectelor de eficiență energetică și 

valorificarea surselor de energie regenerabilă. 

http://www.mediu.gov.md/
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Resursele financiare ale Fondului pentru anul 2012 constituie aproximamtiv 100 

mln. lei şi vor fi suplinite anual, cu surse din bugetul de stat, în corespundere cu 

legea bugetului de stat pentru anul respectiv, donațiile persoanelor fizice și 

juridice din Moldova sau din străinătate, ale instituțiilor financiare și 

partenerilor strategici de dezvoltare; veniturile financiare formate din dobânzi şi 

comisioane; credite şi alte instrumente financiare. Detaliile, anunţurile cu 

referire la acest Fond, sunt plasate pe pagina http://aee.md (Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică). 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Caracterizaţi principalele aspecte ale dezvoltării regionale în Republica 

Moldova. 

2. Caracterizaţi cadrului legislativ-normativ şi instituţional a dezvoltării 

regionale în Republica Moldova 

3. Care sunt principalele  instrumente de dezvoltare regională? 

4. Care sunt principalele surse de finanțare a dezvoltării regionale în 

Republica Moldova? 

5. Enumeraţi şi caracterizaţi fiecare etapă a  prezentării şi evaluării 

propunerilor de proiect. 

6.  Care sunt etapele finanțării proiectelor de dezvoltare regională din FNDR? 

7. Ce fonduri naţionale de finanțare a proiectelor cunoașteți? Caracterizaţile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aee.md/
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SESIUNEA 5-6.  STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea etapelor generale de stabilire a obiectivelor proiectului; 

- analiza componentelor obligatorii a matricei de analiză a abordării 

factorilor interesaţi; 

- identificarea şi analiza etapelor de elaborare a arborelui problemei; 

- identificarea şi analiza etapelor de elaborare a arborelui obiectivelor. 

- formularea ierarhiei cu 4 nivele (activităţi, rezultat, scop, obiectiv general) 

cerută de matricea logică .  

 Cuvintele cheie a sesiunii: factori interesaţi, problemă, cauză, efect, arborele 

problemei, obiective, arborele obiectivelor, obiectiv general, scop, rezultat, 

acţiuni 

 

Stabilirea obiectivelor unui proiect este o activitatea complexă, şi necesită 

concentrare, coordonare şi efort considerabil, mai ales pentru reprezentanţii 

APL-urilor care sunt la primele experienţe de acest gen.  

Pentru a reuşi cu succes acest exerciţiu, este necesar să fie aplicate principiile 

cheie ale etapelor din managementul ciclului de proiect, care au drept finalitate 

formularea unei propuneri de proiect complete şi calitative.  

Formularea obiectivelor unui proiect ţine de etapa de identificare din acest ciclu 

al managementului de proiect, şi este exact etapa în care se analizează 

problemele, nevoile şi interesele posibililor grupuri ţintă, precum şi se stabilesc 

obiectivele în baza problemelor enunţate.  

La începutul acestei etape a managementului cilului de proiect se face analizează 

factorii interesaţi . 

Factorii interesaţi sunt acei cetăţeni ale căror opinii, idei sau acţiuni pot să 

afecteze rezultatele unui anume proiect. 
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Ne referim adesea la "colectarea de informaţii de la factorii interesaţi". Aceştia 

pot influenţa rezultatul proiectului - îndreptându-l către succes sau eşec - astfel 

încât este important să se înţeleagă cine sunt persoanele interesate şi care este 

motivaţia lor. Analiza factorilor interesaţi reprezintă un plan de selecţie şi 

evaluare pentru determinarea intereselor care vor fi afectate într-un anume 

proiect şi mai ales modalitatea în care sunt afectate. Odată ce persoanele 

interesate sunt identificate, trebuie să se ţină cont de interesele lor în fiecare 

etapă a proiectului. 

Termenul "factor interesat" sau "persoană interesată" ("stakeholder") este 

dificil de tradus în limba română, deşi câteodată se traduce prin "grup de interes". 

În domeniul participării publice, un factor interesat (stakeholder) este acea 

persoană căreia îi pasă de rezultatul unei decizii particulare a administraţiei, 

deoarece acea decizie va afecta direct interesele lui personale. 

Un factor interesat poate să fie o persoană (un cetăţean), o instituţie (aici 

incluzând diferitele departamente ale administraţiei), grupuri specifice sau 

categorii de persoane (ca de exemplu tineri, bătrâni, bogaţi, săraci), un cartier 

sau chiar întreaga comunitate. 

Persoanele sunt interesate de un proiect dintr-o multitudine de motive şi ei au şi 

niveluri de influenţă diferite. O persoană interesată poate să fie un ecologist cu 

un puternic imbold de a sprijini activitatea datorită impactului său pozitiv asupra 

mediului. Sau, dacă proiectul este un drum care traversează o zonă deschisă, o 

persoană care locuieşte opus de drumul respectiv, pe motiv de impact negativ 

asupra mediului, este o persoană interesată. Managerii trebuie să ştie care sunt 

persoanele sau grupurile interesate în orice fel de proiect ori activitate şi care 

sunt interesele lor particulare. Cu aceste cunoştinţe, managerii vor fi capabili să 

conlucreze cu persoanele interesate într-un mod potrivit. 

Factorii interesați se pot opune proiectului. În acest caz, managerii proiectului ar 

putea să facă câteva compromisuri cu factorii interesaţi, în măsura în care îşi 

doresc să le şi câştige sprijinul şi să permită continuarea proiectului. 

Analiza persoanelor interesate ar trebui să fie primul pas înaintea căutării 

informaţiilor ori diseminarea lor cu privire la un anume proiect. Şi nu numai un 

prim pas: trebuie să fie un proces care se realizează continuu, deoarece factorii 

interesaţi pentru aceste activităţi pot şi chiar realizează schimbări în timp în 

funcţie de etapele în care se găseşte proiectul. 
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Matricea de mai jos este una care se poate folosi pentru analiza factorilor 

interesaţi. Este un instrument uşor care poate fi folosit la: 

o lista persoanelor interesate; 

o identificarea rolurilor lor în activităţile analizate; 

o evaluarea impactului activităţii asupra factorilor interesaţi, 

o evaluarea influenţei factorului interesat în activitate. 

    Tabelul  2 

Matrice de analiză a abordării factorilor interesaţi 

Grupurile 
factorilor 
interesaţi 

Rolul lor în 
proiect 
implementare 
organizare luarea 
deciziei consum 
control sprijin 
opoziţie 

Influenţa proiectului asupra 
intereselor factorilor 
interesaţi 
N = necunoscut 
1 = fără importanţă 
2 = o oarecare importanţă 
3 = importanţă moderată 
4 = foarte important 
5 = critic 

Influenţa factorilor 
interesaţi asupra 
proiectului N = necunoscut 
1 = fără importanţă 
2 = o oarecare importanţă 
3 = importanţă moderată 
4 = foarte important 
5 = critic 

 Stadiul de 
contractare al 
împrumutului 

Stadiul de 
implementare 
al proiectului 

     
     

 

Pe baza identificării grupurilor de interes, a factorilor interesaţi, se va analiza 

modalitatea de abordare, ţinând cont de obiectivele pe care le stabilim (de 

exemplu, în cazul elaborării strategiei locale de dezvoltare durabilă, obiectivele 

pot fi: de a face cunoscută strategia, de a obține informaţii suplimentare de 

îmbunătăţire permanentă a strategiei, de a mobiliza resursele umane ale 

comunităţii). Matricea se completează individual sau în grup, se discută şi se 

prioritizează în grup. 

Odată ce au fost identificaţi factorii interesaţi într-un proiect special cât şi 

interesele lor, ca în matricea de lucru, ei pot fi invitați să participe la interviuri, 

sesiuni de brainstorming, focus grupuri, comitete consultative cetăţeneşti şi la 

sondaje de opinie astfel încât ideile şi opiniile lor actuale să fie integrate în 

procesul de planificare. Chiar dacă aceştia se opun unei activități specifice, ei pot 

fi câştigaţi dacă sunt implicaţi în procesul decizional ori de schiţare a proiectului 

şi dacă au posibilitatea să-şi exprime preocupările despre proiect, ca de exemplu 
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printr-o sesiune de brainstorming cu managerii proiectului. Implicarea lor poate 

să dea un sens apartenenţei la proces, care de cele mai multe ori conduce la 

sprijin public, sau cel puţin la neutralitate. 

După ce au fost identificaţi şi analizaţi factorii interesaţi următoarea etapă este 

analiza problemelor din localitate.  

Analiza problemelor şi identificarea problemelor specifice este necesară 

pentru că se obţin mai multe informaţii utile pentru rezolvare, pentru că numărul 

celor care le vor cunoaşte va creşte. Definirea problemelor specifice are avantajul 

că duce la identificarea / definirea clară a grupurilor direct afectate, poate să 

ofere criterii de alegere a obiectivelor şi a rezultatelor dorite. 

Este foarte important ca în procesul de elaborare a proiectului problemele 

abordate să fie cât mai specifice. De exemplu, problemele specifice pot fi listate în 

cadrul unor domenii şi subdomenii după modelul de mai jos: 

Categoria: ECONOMIE 

Subcategoria: 

Industrie 

Agricultură 

Comerţ şi servicii 

Meşteşuguri  

Categoria: DOTĂRI EDILITARE ŞI INFRASTRUCTURĂ 

Şcoală, biserică, cămin cultural, dispensar etc. 

Drumuri, alimentare cu apă şi canalizare, electrificare, telefoane, poştă 

Categoria: SOCIAL 

Familii sărace, bătrâni, familii cu copii mulţi 

Şomeri 

Tradiţii şi obiceiuri 

Categoria: MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

Reabilitarea şi utilizarea terenurilor (agricole, păduri, păşuni, intravilan etc., 

peisaj) 
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Deşeuri, ape uzate 

Biodiversitate 

Problema specifică, aşa cum este definită, trebuie: 

- să fie punctuală şi nu generală 

- să fie necontroversată (să preocupe un grup mare de oameni) 

- să fie rezolvabilă 

- să conducă la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale oamenilor 

- să fie imediată (urgentă) 

- să fie importantă 

- să fie uşor de înţeles 

- comunitatea să aibă resursele pentru a o rezolva 

Orice problemă are cel puţin două aspecte distincte. La analiza acestora, grupul 

de lucru comunitar va putea aborda două căi: 

A) Analiza cauzelor şi efectelor 

Reprezintă o metodă numită şi arborele problemei. Problema specifică 

(trunchiul arborelui), reformulată în termeni pozitivi (arborele obiectivelor), va 

da scopul.  

După identificarea problemelor, trebuie să fie explorate cauzele şi efectele 

acestora. În unele cazuri, acestea vor fi evidente; deseori, efectele sunt primul 

indicator al unei probleme, deci ele sunt cunoscute. Alteori, cauzele şi efectele 

sunt mai puţin evidente. Va exista o ierarhie a cauzelor fiecărei probleme şi, dacă 

acestea pot fi identificate în mod realist, poate fi posibilă izolarea unor cauze 

fundamentale ce pot fi atacate în mod direct. 

În situaţia în care cauzele fundamentale pot fi abordate, unele probleme de 

suprafaţă pot fi rezolvate printr-o singură acţiune. Desigur, deseori motivul 

pentru care aceste cauze sunt fundamentale pentru multe probleme este acela că 

problemele respective, prin natura lor, sunt insolvabile. Totuşi, chiar şi acestea 

pot fi cât de cât îmbunătăţite. Un proces simplu de gândire, ca acela de a aşterne 

pe hârtie cauzele şi efectele şi de a identifica apoi calea de la unele către celelalte, 

poate fi un exerciţiu valoros, mai ales în cazul în care cauza fundamentală nu 
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poate fi eliminată. În aceste cazuri, este posibil ca unele întreruperi de legături să 

îmbunătăţească situaţia. 

Întrucât efectele pot fi mai evidente, ele pot constitui punctul de plecare pentru a 

determina cauza. 

EFECTE • Număr ridicat de boli umane transmise prin apă 
• Pe lângă râu există tot mai puţină viaţă sălbatică 
• Mai puţini turişti 

 • oamenii beau apă din râu 
• oamenii înoată în râu 
• oamenii mănâncă peşte - peştele provine din râu - peştele nu este suficient preparat 

CĂI • cresc mai puţine plante - apa este tulbure 
• în apă există mai puţin oxigen - mai multe alge - o cantitate mai mare de nutrienţi - apa este 
tulbure 
• mai puţine animale de pradă - lanţul trofic este întrerupt - mai multe sedimente şi alge 

 • râul este mai puţin vizitat de pescari - rîul are mai puţini peşti 
• râul este murdar şi urât mirositor 
• articole apărute în ziare referitoare la poluarea apei 

CAUZE • apele de canalizare netratate sunt deversate direct în râu 

 

B) Analiza de conţinut 

În paralel cu analiza cauzelor şi efectelor, dacă grupul de lucru nu a realizat 

anterior analiza de situație a comunităţii, este necesar să-şi formeze o imagine 

cât mai clară asupra aspectelor problemelor enunţate. Acest lucru se poate 

realiza printr-o analiză de tip SWOT, similară cu cea de la analiza de situaţie, care 

vizează: 

- punctele tari (S - strenghts) care aparţin organizaţiei/comunităţii şi 

cuprind de obicei resurse, abilităţi disponibile 

- puncte slabe (W - weaknesses) care aparţin organizaţiei/comunităţii şi 

cuprind ceea ce lipseşte acesteia pentru a-şi atinge scopul propus 

- oportunităţi (0 - opportunities) care cuprind evenimente sau procese 

externe care pot ajuta la atingerea scopului (rezolvarea problemei) 

- ameninţări, pericole (T - threats)- evenimente sau procese externe care pot 

ameninţa rezultatele dorite. 

Analiza de forţe este utilă pentru că evidenţiază grupurile de forţe / oameni 

implicate. Forţele motrice, care tind să promoveze schimbarea, trebuie 

valorificate, în timp ce forţele restrictive (care tind să păstreze situaţia 

nemodificată) trebuie ori să fie cât mai reduse ca potenţial, ori neutralizate sau 
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aduse de partea motrice. Cel mai important mijloc în acest sens este 

comunicarea. 

Analiza SWOT este un punct de plecare pentru identificarea problemelor, în 

contextul subiectului cercetat, iar ordonarea acestora după relaţiile de 

cauzalitate ne conduce la arborele problemelor. 

Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii existente şi 

stabileşte relaţiile „cauză” şi „efect” dintre problemele identificate.  

 

Figura 7. Structura unui arbore - problemă 

Figura de mai sus ne arată o reprezentare posibilă a unui arbore al problemelor: 

numărul de ramificaţii şi de nivele sunt doar orientative, ele fiind rezultatul 

norişorului de probleme. Relaţia dintre aceste probleme determină numărul 

necesar de ramificaţii şi de nivele. Arborele trebuie să reprezinte cât mai complet 

cu putinţă toate relaţiile cauză-efect existente în câmpul problemelor, pe baza 

informaţiilor şi perspectivelor disponibile. Construcţia fizică a arborelui se 

realizează din enunţurile cu probleme afişate pe perete. Hârtiile vor fi mutate de 
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la locul lor existent din norişor şi vor fi rearanjate în partea liberă a panoului de 

afişaj, în funcţie de logica arborelui respectiv . 

Crearea unui arbore-problemă în mod ideal se elaborează în cadrul unei sesiuni 

cu un grup de participanţi, parcurgând următorii paşi: 

Pasul 1: Organizarea unui brainstorming, înșirând problemele pe care grupurile 

afectate le consideră prioritare. Acest prim pas poate fi în întregime deschis, 

abordând complexitatea problemelor, sau mai direcţionat, specificându-se o 

problemă cunoscută foarte importantă, bazat pe analiza preliminară a 

informaţiei existente şi a consultării factorilor interesaţi; 

Pasul 2: Dintre problemele identificate în timpul brainstorming-ului, se 

selectează o problemă individuală de pornire, socotită de bază; 

Pasul 3: Se caută problemele legate de problema de pornire; 

Pasul 4: Se stabileşte o primă ierarhizare a cauzelor şi efectelor, adică 

problemele care, în mod direct, cauzează problema de pornire, sunt puse jos, şi 

problemele, care sunt efecte directe ale problemei de pornire, sunt puse 

deasupra; 

Pasul 5: Toate celelalte probleme sunt apoi sortate în acelaşi mod – întrebarea 

directoare fiind „Care este cauza acesteia?”. Dacă sunt două sau mai multe cauze 

care, combinate, duc la un efect se pune la acelaşi nivel în arborele problemei; 

Pasul 6: Se leagă problemele cauză-efect cu săgeţi, arătând în mod clar legăturile 

cheie; 

Pasul 7: Se analizează arborele-problemă şi se verifică validitatea şi 

completitudinea ei. Se pune întrebarea către membrii grupului: „Sunt probleme 

importante care nu au fost încă menţionate?” Dacă da, trebuie specificate 

problemele şi incluse într-un loc corespunzător în diagramă; 

Pasul 8: Se copiază diagrama pe o pagină de hârtie ca să fie păstrată ca un act, şi 

se distribuie pentru comentarii/informaţii ulterioare. 
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Figura 7. Arborele problemei 

„ Incidenţă sporită a maladiilor transmisa pe calea apei” 

După ce am identificat problema, cauzele şi efectele şi le-am reprezentat într-o 

diagrama, următoarea etapă  este elaborarea arborele obiectivelor. 
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În timp ce analiza problemelor scoate în evidenţă aspecte negative ale unei 

situaţii existente, analiza obiectivelor prezintă aspectele pozitive ale 

viitoarei situaţii dezirabile. Aceasta implică reformularea problemelor în 

obiective. 

 

 
Figura 8. Arborele obiectivelor 

„ Incidenţă redusă a maladiilor transmisa pe calea apei” 
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Prin urmare, arborele obiectivelor poate fi conceptualizat ca o imagine în oglindă 

a arborelui problemelor, în care relaţiile de tip cauză-efect devin relaţii de tip 

mijloc finalitate. Transformarea relaţiilor cauză-efect din arborele problemelor 

în relaţii de tipul mijloace-finalităţi nu trebuie să fie un exerciţiu mecanic. Cu 

toate că este posibil să transformăm în mod mecanic arborele problemelor într-

un arbore al obiectivelor, foarte rar o asemenea operaţie va corespunde 

complexităţii situaţiei reale şi va mulţumi inteligenţa colectivă a grupurilor 

părţilor interesate aflate la atelierul de planificare. Exerciţiul pur mecanic nu ne 

va ajuta nici mai târziu când va trebui să definim ierarhia cu 4 nivele (activităţi, 

rezultat, scop, obiectiv general) cerută de matricea logică, decât în cazul în 

care arborele problemelor ar corespunde acestor 4 nivele. 

 Exemplu: Dacă analizăm arborele obiectivelor „Incidenţă redusă a maladiilor 

transmisa pe calea apei” putem identifica următoarele 4 niveluri. 

Obiectivul general  : Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor din comunitate sau 

Bunăstare îmbunătăţită a populaţiei din comunitate. 

Obiectivele specifice: Productivitate majorată în comunitate 

                                             Rata mortalității redusă în comunitate  

                                             Venituri la bugetul local crescute 

Scopul :Incidenţă redusă a  maladiilor transmise pe calea apei. 

Rezultatele: 1. Acces la surse de apă potabilă sigură în comunitate  

                          2.Creşterea cunoştinţelor în rândul populaţiei cu privire la 

practicile de igienă sanitară 

Activităţile  pentru Rezultatul 1 :   

1.1.Construcţia staţiei de purificare  

1.2.Instalarea comunicaţiilor de aprovizionare cu apă  

1.3.Identificarea şi implementarea mecanismului de control a calităţii apei  

Activităţile pentru Rezultatul 2:  

2.1.Planificarea şi implementarea campaniei de sensibilizare pentru publicul 

general  
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2.2.Elaborarea şi implementarea unui program de instruire pentru lucrătorii locali 

din domeniul sănătăţii şi social privind practicile de igienă 

2.3.Elaborarea şi implementarea unui program de instruire pentru învăţătorii 

locali privind practicile de igienă 

Este foarte important să găsim obiective corespunzătoare fiecăreia dintre 

problemele centrale găsite în exemplu anterior. Aceste obiective trebuie să 

descrie cu claritate într-o singură propoziţie o stare în care respectiva problema 

centrală nu mai este prezentă sau cel puţin în care este considerabil redusă. În 

circumstanţe obişnuite aceste obiective devin rezultate în matricea logică. Se 

poate însă întâmpla ca grupul să considere că unul dintre obiective este suficient 

de important pentru a i se dedica un proiect în întregime, devenind astfel un scop 

al proiectului. De asemenea se poate întâmpla ca una dintre soluţiile oferite 

problemei centrale să presupună realizarea mai multor obiective. 

La fel de importantă este găsirea unui teren comun pentru definirea unui scop 

unificator al proiectului, spre a cărui realizare să se îndrepte toate energiile şi 

care să devină unitatea de măsură a succesului atunci când se ajunge la evaluarea 

proiectului. 

Grupul trebuie să fie preocupat să vadă cu claritate relaţiile mijloace-finalităţi 

dintre rezultate şi scopul proiectului. Această relaţie se traduce în felul următor: 

odată ce sau furnizat rezultatele, scopul proiectului a fost realizat. 

Arborele problemelor ne este de folos atunci când ne gândim la condiţiile 

preliminarea pentru realizarea atât a scopului proiectului cât şi a rezultatelor 

acestuia. 

Odată ce “problemele rădăcină” au fost rezolvate cu succes, problemele generate 

de acestea (care apar la nivele mai ridicate în arborele problemelor) sunt şi ele 

rezolvate. 

Aceasta implică gândirea asupra modului în care putem ataca problemele. În altă 

ordine de idei, grupul trebuie să determine acele tipuri de activităţi pe care un 

proiect le poate realiza pentru rezolvarea explicită a uneia dintre problemele 

enunţate sau prin care să contribuie indirect la realizarea unora dintre 

obiectivele enunţate. În etapele următoare ale proiectului, în faza de 

implementare, prin intermediul acestor activităţi proiectul interacţionează cu 

lumea externă. 



 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care sunt  etapele generale de stabilire a obiectivelor proiectului? 

2. Analizaţi componentele obligatorii a matricei de analiză a abordării 

factorilor interesaţi. 

3. Care este diferenţa între arborele problemei  şi arborele obiectivelor? 

4. Care sunt etapele (paşii) de elaborare a arborelui problemei? 

5. Care sunt etapele (paşii) de elaborare a arborelui obiectivelor? 

6.  Ce instrument în managementul ciclului proiectelor va ajută formulaţi 

ierarhia cu 4 nivele (activităţi, rezultat, scop, obiectiv general) cerută de 

matricea logică? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesiunea 7-8: ALEGEREA STRATEGIEI DE INTERVENŢIE 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea aspectelor teoretice a strategiei de intervenţie ; 

- analiza paşilor de identificarea şi formularea a strategiei de intervenţie; 

- familiarizarea cu scopul  şi rolul analizei riscurilor la etapa de alegere a 

strategiei de intervenţie; 

- completarea matricei de analiză a riscurilor unui proiect .  

 Cuvintele cheie a sesiunii: strategie, intervenţie, obiectiv, impact, risc, matrice, 

analiza riscului. 

 

Alegerea strategică a priorităţilor proiectului sau a strategiei de intervenţie este, 

probabil, este una din cele mai importante si cele mai dificile decizii pe care 

echipa de proiect trebuie să o ia după etapa de formulare a obiectivelor 

proiectului. Aceste decizii strategice vor afecta nu doar modul în care va fi 

realizat proiectul, ci şi imaginea şi reputaţia comunităţii în raport cu partenerii 

cheie, grupurile ţintă beneficiare precum şi întreaga comunitate. Mult prea multe 

din eşecurile proiectelor se datoreaza alegerii incorecte a strategiei de 

intervenţie. Iată de ce, acestei etape, ca şi etapei de identificare şi formulare a 

obiectivelor proiectului, va fi acordat suficient timp şi atenţie.   

Alegerea strategiei constă în selectarea din arborele obiectivelor, a unor obiective 

care vor fi incluse în proiect (obiective care vor fi îndeplinite sau parţial 

îndeplinite ca urmare a implementării proiectului), a altor obiective care vor 

rămâne înafara proiectului (obiective care nu vor fi îndeplinite prin proiectul 

propus) precum şi în alegerea obiectivului central – “scopul proiectului” şi 

alegerea obiectivelor generale.  Grupurile de obiective înrudite, grupate pe 

vertical din “arborele obiectivelor”, se numesc  strategii. 

În general  exerciţiul de identificare a strategiei de intervenţie ajută la 

identificarea soluţiilor posibile care ar putea forma o strategie a proiectului, de 

asemenea contribuie la selectarea uneia sau mai multor strategii posibile precum 

şi la alegerea propriu zisă a strategiei care va sta la baza proiectului.  



 

Practic, identificarea şi formularea strategiei de intervenţie necesită mai multe 

etape/paşi:  

Pasul 1. Stabilirea unor criterii distincte şi clare pentru alegerea strategiei 

Strategia cea mai adecvată pentru un proiect este aleasă în funcţie de unele 

criterii, cum ar fi: priorităţile factorilor interesaţi, şansa de succes, bugetul şi 

resursele necesare, relevanţa pentru strategia de dezvoltare a comunităţii şi nu 

numai, timpul necesar implementării, contribuţia la reducerea inegalităţilor, etc 

Pasul 2. Identificarea diferitelor necesităţi care ar sta în spatele strategiei alese, 

sau strategiilor alese pentru îndeplinirea totală sau parţială a obiectivelor 

selectate pentru proiect. 

Pentru identificarea diferitor strategii posibile, este important să cunoaştem că, 

nevoia de această strategie sau strategii, constă în o serie de motive, printre care:   

- Necesitatea de a determina obiectivul general, scopul, rezultatele. 

- De a analiza situația și mediul în vederea selectării unei acțiuni potrivite. 

- De a evalua și selecta cea mai bună abordare. 

- De a merge pe abordarea implementarea cu resurse limitate. 

- De a analiza riscurile și pregăti pentru situații neprevăzute. 

- De a crea suport și unifica părțile interesate. 

- De a asigura implementarea și obținerea rezultatelor. 

 Pasul 3. Alegerea strategiei proiectului. 

- Identificaţi obiectivele de indezirabile sau nerealizabile; 

- Identificati obiectivele dezirabile si realizabile; 

- Grupaţi obiectivele pentru a obţine strategii posibile sau componente  

(grupare pe verticală); 

- Estimaţi care strategie reprezintă o strategie optima corespunzător 

criteriilor agreate; 

- Determinaţi obiectivul general şi scopul proiectului. 

În funcţie de amploarea şi dificultatea scopului (obiectivul central al proiectului) 

şi strategia aleasă, s-ar putea întâmpla că echipa de proiect va putea opta pentru 

o singură intervenţie, respectiv un singur proiect propus pentru implementare 



 

sau mai multe intervenţii, adică un program compus din mai multe proiecte, de 

mai mică amploare, care vizează acelaşi obiectiv general. 

Totul depinde de resursele disponibile de a implementa şi celelalte intervenţii. 

Este important ca pentru fiecare strategie de intervenţie identificată să fie făcută 

o analiză SWOT (punctele forte, slabe, riscuri şi oportunităţi). Este important să 

reţinem că Arborele Obiectivelor poate avea peste 5, 7 sau chiar 10 obiective 

identificate, dar acest lucru nu înseamnă că toate trebuie să fie realizate în cadrul 

unui singur proiect. Fiecare dintre acele obiective prezintă în sine, proiecte 

aparte. Iată care din ele ar fi prioritar, relevant, cost-eficient, şi necesar pentru 

moment, asta este mult mai important de abordat. Anume răspunsurile la aceste 

întrebări vor ajută în clarificarea, şi identificare acelei strategii de intervenţie sau 

pe ce se va pune accentele care parte a acestui proiect la moment. 

Odată ce au fost identificate una sau două strategii de bază de intervenţie, este 

crucială efectuarea analizei riscurilor.  

Riscul se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele stabilite în 

termeni de performanță (nerealizarea standardelor de calitate), program 

(nerespectarea termenului de execuţie) și cost (depăşirea bugetului).  

Indiferent de natura proiectului, riscurile pot perturba implementarea cu succes 

a acestuia. Riscurile se referă la probabilitatea de a nu se respecta obiectivele 

stabilite în noțiuni de calitate, termeni și buget, și reprezintă factori  și 

evenimente atât interne, cât și externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului și care nu au o probabilitate mare de producere.  

Astfel, un risc este un eveniment sau o situaţie care ar putea reduce posibilitatea 

ca proiectul să realizeze obiectivele stabilite și trebuie analizat cu atenţie şi 

contracarat înainte de implementarea proiectului. 

Scopul analizei riscurilor constă în identificarea aspectelor ce pot schimba 

designul proiectului, analiza şi contracararea riscurilor înainte de implementare.  

Riscurile pot fi de natură diferită: politice, economice, de mediu etc. Pentru a 

efectua această analiză, este necesar să fie făcut următoarele:  

1. Faceţi o listă a tuturor problemelor şi situaţiilor ce ar putea pune în pericol 

abilitatea proiectului de a duce la realizarea obiectivelor sale; 

2. Daţi un punctaj fiecărui risc în termeni de impact posibil asupra proiectului;  



 

3. Daţi un punctaj fiecărui risc în termeni de posibilă apariţie ; 

4. Riscurile pot fi apoi planificate şi reduse în conformitate cu importanţa 

acestora (ameninţarea potenţială). 

Tabelul 3 

              Formatul tabelului de analiză a riscului şi activităților de reducere a acestuia   

Riscul (în funcţie de 

importanţă) 

Analiza impactului Analiza situaţiei 

create şi probabilităţii 

apariţiei 

Activităţi de 

reducere 

(contracarare) 

a riscului 

    

    

    

    

 

Pentru analiza competentă a riscurilor este important să descriem consecinţele 

riscurilor, ce ar putea împiedica proiectul să realizeze obiectivele sale; să 

identificam orice impact ireversibil. De aceea, deseori, este necesar de acordat 

mai mult timp pentru investigarea mai deplină a consecinţelor situațiilor de risc. 

Reprezentanții echipei de proiect sau organizațiilor partenere trebuie să dispună 

de competențe dezvoltate în domeniul analizei și evaluării riscurilor, ce ar 

asigura diminuarea pierderilor din cauza riscurilor în curs de implelemntare a 

proiectelor. Cunoașterea esenței, tipurilor, surselor și domeniilor de risc va ajuta 

echipele de proiect să elaboreze și implementeze proiecte eficace și eficiente. 

Modalitățile de analiză expuse vor ajuta elaboratorii să realizeze analize 

(cantitative și calitative) adecvate a riscurilor proiectelor.  

 

 

 



 

Tabelul 4.  

Exemplu de analiză a riscurilor proiectului asigurare cu apă şi promovare a 

practicilor de igienă personală în localitatea X 

Risc 
Analiza 

impactului 

Probabilitatea 
R/M/Î 

Analiza situaţiei 
Activităţi de 
reducere a 

riscului 
1. Profesorii din şcoli, 

sau lucrătorii 
medicali şi sociali nu 
vor transfera 
cunoştinţele către 
populaţie 

Impact mediu. 
populaţia nu va fi 
informată 

M Profesorii, personalul 
medical şi lucrătorii sociali 
sunt interesaţi în activităţi 
de informare 

Includerea 
tehnicilor de 
diseminare a 
informaţiei 

2. Persoanele 
informate nu vor 
aplica în practică 
cunoştinţele 
obţinute 

Impact înalt. 
Incidenţa sporită 
a maladiilor 

M Există experienţe 
internaţionale de succes, 
care au demonstrat 
posibilitatea de schimbare a 
atitudinii şi 
comportamentului 
populaţiei faţă de practicile 
igienice 

Monitorizarea 
riscului şi 
modificarea 
tehnicilor de 
informare, la 
necesitate 

3. Populaţia va 
continua să consume 
apă din surse 
nesigure 

Impact înalt. 
Incidenţa sporită 
a maladiilor 

M Există experienţe 
internaţionale de succes, 
care au demonstrat 
posibilitatea de schimbare a 
atitudinii şi 
comportamentului 
populaţiei faţă de practicile 
igienice 

Identificarea 
noilor activităţi 
în cadrul 
proiectului, de 
ex: indicatoare 
de avertizare 

4. Autorităţile locale nu 
vor susţine 
activităţile 
proiectului 

Impact înalt. 
Lucrările 
construcţie pot 
întârzia 

R Autorităţile sunt interesate 
în proiect pentru ca înţeleg 
beneficiul schimbărilor 

Activităţi de 
lobbying  la 
nivele 
superioare şi 
de convingere 
a APL. 
Înţelegere 
oficială cu APL 
înaintea 
implementării 
proiectului. 

5. Autorităţile local nu 
vor susţine 
activităţile de 
purificare a apei şi 
compensare a 
costurilor de livrare 
după finalizarea 
proiectului 

Impact înalt. Apa 
nu va fi testată 
regulat. Nu vor fi 
achiziţionate în 
continuare 
preparate de 
tratare a apei. 
Reţelele nu vor fi 
întreţinute.  

Î Lipsa surselor financiare 
după finisarea proiectului 
pentru asigurarea 
continuităţii funcţionării 
sistemului de asigurare cu 
apă şi control al calităţii. 

 

 



 

Mai jos este o matrice a evaluării riscurilor identificate. Desigur, riscurile pot fi 

de nivel diferit, iar în dependenţă de acest fapt, impactul care ar putea avea 

aceste riscuri este, de asemenea, diferit. În cazul probabilităţii apariţiei riscurilor, 

iar această probabilitate poate fi şi ea de nivel diferit cum ar fi: redusă, medie sau 

înaltă, echipa de proiect va identifica cele mai adecvate instrumente de 

monitorizare precum şi va determina periodicitatea acestor monitorizări. 

 

Tabelul 5 

Matricea analizei riscurilor strategiei de intervenţie 

Impactul riscului  

Probabilitatea apariției riscului  

Redusă Medie Înaltă 

Redus De monitorizat  De monitorizat 
periodic  

De monitorizat în mod 
regulat  

Mediu De monitorizat 
periodic 

De monitorizat în mod 
regulat 

Necesită planificare 
preventivă pentru a 

reduce apariţia 
riscului  

Înalt Necesită planificare 
alternativă la alegerea 

opţiunilor pentru 
intervenţii ce sunt mai 

puţin riscante  

Necesită o planificare 
prealabilă a riscului 

pentru a reduce 
apariţia riscului şi o 

planificare alternativă 
pentru a reduce 

impactul potenţial  

KILLER RISK 

 

Prin urmare, analiza riscurilor este crucială pentru că permite orientarea 

resurselor și a activităților, ajută la determinarea necesităților de monitorizare 

(timp, resurse), şi asigură fezabilitatea și eficiența proiectului. 

 

 

 

 



 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Ce înţelegeţi prin  strategie de intervenţie ? 

2. Care sunt  paşii  de identificarea şi formularea a strategiei de intervenţie? 

3. Care este rolul şi scopul analizei riscurilor unui proiect? 

4.  Care sunt componentele principale a matricei de analiză a riscurilor unui 

proiect ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 9-10: CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea aspectelor teoretice a cadrului logic; 

- analiza importanţei cadrului logic în managementul ciclului de proiect; 

- descrierea componentelor obligatorii a matricei logice ; 

- analiza relaţiei între intervenţia logică şi ipoteze; 

- completarea coloanelor matricei logice pe baza întrebărilor cheie.  

 Cuvintele cheie a sesiunii: matrice logică, cadrul logic, obiectiv general, scop, 

rezultate, activităţi, ipoteze, indicatori obiectivi de verificare, surse de verificare, 

mijloace, costuri. 

 

Matricea Logică prezintă substanţa unui proiect sau program ce se găseşte într-

un format coerent şi uşor de înţeles, şi se realizează la etapa de formulare a unui 

proiect. Matricea Logică este o vizualizare grafică şi practică a întregului proiect, 

oferind posibilitatea de a înţelege atât pe verticală cât şi pe orizontală întreg 

conceptul cu aspectele cheie. 

Pentru a putea completa cu succes Matricea Logică pentru orice proiect, 

indiferent pe ce domeniu este proiectul, este important să fie analizate foarte 

atent cerinţele donatorului, să fie studiată situaţia din domeniul dat (studiile 

recente, cercetări, tendinţele de ultimă oră la nivel internaţional), să fie 

organizate şedinţe/întrevederi cu experţii din domeniu din ţară care sunt la 

curent cu cele mai recente abordări la nivel de sistem în ţară, etc. Matricea Logică 

este „oglinda” proiectului şi trebuie să reflecte cu precizie toate detaliile 

solicitate de acest instrument.     

Ce este CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI sau Metoda Cadrului Logic (LFA) 

- Matricea cadru logic este o metodă de prezentare a conţinutului unui 

proiect într-un mod în care  este posibilă stabilirea logică şi sistematică 

a obiectivelor proiectului.  

- Aceasta este reflectată în relaţiile cauzale între diferitele niveluri ale 

obiectivelor, pentru a putea verifica dacă aceste obiective au fost 



 

îndeplinite şi pentru a stabili ce ipoteze (factori), din afara controlului 

proiectului, pot influenţa succesul său. 

- Conţinutul matricei cadru logic şi al cererii de finanţare sunt strans 

legate, de aceea este  recomandabil să verificaţi corelaţiile între aceste 

documente.  

Metoda Cadrului Logic sau LFA („logical framework approach) este un 

instrument de planificare şi management folosit pentru proiectele de dezvoltare. 

Aceasta metoda a fost adoptata pentru prima oara ca instrument de planificare 

pentru activitățile de dezvoltare desfășurate peste ocean de către USAID 

(Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltarea Internațională), la începutul anilor 

’70. Originile sale pot fi identificate in teoriile de management ale sectorului 

privat, cum ar fi metoda „managementului prin obiective”, care a cunoscut o 

mare popularitate in anii ’60. De atunci LFA a fost adoptata de un număr 

important de finanțatori, in special de agențiile implicate in acordarea de 

asistenta prin programe de dezvoltare.  

Desi mult mai întâlnit in cererile de finanțare este termenul de „Matrice Logica” 

(„Logical Framework Matrix”), trebuie făcuta distincția între acesta şi Metoda 

Cadrului Logic sau LFA („Logical Framework Approach”). LFA, ca abordare 

managerială, presupune un sistem de analiza a problemelor şi a nevoilor, 

realizarea unei ierarhii  mijloace-scopuri şi selectarea celei mai potrivite strategii 

de implementare. Rezultatul acestei abordări analitice îl reprezintă matricea (sau 

cadrul logic – „Logframe” ), care însumează ceea ce urmărește sa realizeze 

respectivul proiect si cum, care sunt ipotezele cheie şi cum vor fi monitorizate si 

evaluate output-urile şi impactul. 

De ce sa folosim Metoda Cadrului Logic ? 

 Pe lângă motivația oferita de finanțatori, LFA este un instrument extrem de 

folositor, atât pentru planificarea cat si pentru monitorizarea unui proiect. Cu 

toate acestea nu este doar un instrument de planificare, însă matricea te ajuta să 

parcurgi un proces util de gândire, impunându-ți disciplina de a fi specific şi 

clar în privinţa a ceea ce vreai să realizezi. . 

De asemenea matricea logica este un document ușor de utilizat prin care poți sa 

îi informezi despre sumarul proiectului pe membrii echipei de proiect, pe 

finanțatori, pe beneficiari si pe alți stakeholderi. Acest document poate fi folosit 



 

pe parcursul întregului ciclu de viață al unui proiect pentru a identifica 

sistematic obstacolele si schimbările legate de atingerea output-urilor si a 

obiectivelor. Matricea Logică este o privire de ansamblu asupra factorilor cheie, 

care, intr-un mod foarte simplu, arată daca proiectul va fi un succes sau un eșec.  

In concluzie, matricea logică, reprezintă un “ajutor în gândire” şi in același timp 

un limbaj comun, sintetic si ușor de înţeles, intre tine si majoritatea 

finanțatorilor. 

După ce finalizarea cu succes a etapei de diagnoză s-a concretizat în obţinerea de 

obiective şi de scopuri, utilizarea matricei logice asigură realizarea unui plan 

coerent şi transparent care include indicatorii pentru monitorizare şi evaluare 

luând în considerare şi mediul extern al proiectului. Matricea poate fi privită şi ca 

o vizualizare utilă a structurii interne a proiectului. Matricea este compusă din 4 

rânduri şi 4 coloane.  

 

        Figura 9. Componentele obligatorii a Matricei logice 

 

 



 

Cele 4 coloane prezintă: 

1. intervenţia logică (logica intervenţiei). 

2. indicatorii verificabili în mod obiectiv. 

3. sursele de verificăre. 

4. ipotezele aflate la baza intervenţiei logice la toate cele 4 nivele din 

ierarhia scopurilor definite de axa verticală 

Prima coloană conţine intervenţia logică a proiectului. Ea ne arată o ierarhie de 

scopuri având grade diferite de generalitate şi modul în care acestea rezultă din 

relaţiile cauzale: în cadrul proiectului se realizează diferite activităţi specifice 

care trebuie să ne conducă la rezultate bine definite. Activităţile reprezintă ceea 

ce se face în cadrul proiectului, în vreme ce rezultatele reprezintă realizările 

(output) acestor activităţi, adică ale întregului proiect. Rezultatele proiectului, 

luate împreună trebuie să permită proiectului să realizeze scopul proiectului. În 

prezent tinde să devină un standard internaţional acceptarea unui singur scop al 

proiectului. Aceasta uşurează atât planificarea cât şi evaluarea proiectelor 

deoarece este mai uşor să planifici realizarea unui singur scop decât cea a 2 sau 

mai multe obiective paralele. Cu atât mai uşoară este măsurarea succesului unui 

proiect care se raportează la un singur scop fată de cele care se raportează la 

două sau mai multe, ce se pot afla într-un conflict ascuns. 

La vârful ierarhiei obiectivelor (capul de coloană în matricea logică) se găsesc 

obiectivele generale –sau obiectivul general - ale proiectului. Acestea 

reprezintă obiective de politică cu un grad mai ridicat de generalitate, la a căror 

realizare poate contribui proiectul, dar pe care proiectul însuşi nu le poate 

realiza. Spre exemplu furnizarea de computere şcolilor pentru a le facilita accesul 

la informaţii de pe internet, va contribui la obiectivul general de “formarea unui 

public bine informat” dar nu se va realiza doar printr-un singur proiect, chiar 

dacă acesta are un succes de 100% şi furnizează tuturor şcolilor numărul 

precizat de computere conectate la internet. 

Cea de-a doua coloană a matricei logice prezintă indicatorii obiectiv 

verificabili la toate nivelurile ierarhiei obiectivelor (= intervenţia logică). Pentru 

a obţine consens între toate părţile interesate despre cât de plin de succes a fost 

proiectul, este foarte important să avem indicatori obiectiv verificabili pentru 

obiectivul general al proiectului, pentru scopul proiectului dar şi pentru rezultate. 



 

Numai dacă gradul de succes poate fi măsurat prin indicatori asupra cărora toată 

lumea a căzut de acord, putem spera că va exista consens cu privire la realizările 

proiectului. Cu toate că există seturi standard de indicatori pentru numeroase 

domenii de intervenţii, este recomandabil să luăm cât mai în serios problema 

măsurării şi să ne gândim la indicatori pentru fiecare obiectiv general, scop 

şi rezultat (notă: indicatorii pentru activităţi ne arată dacă acestea au fost 

sau nu efectuate). Se acceptă deja ca o convenţie standard să nu se permită nici 

unui obiectiv să rămână în matricea logică dacă nu i se poate găsi nici un 

indicator rezonabil. Un obiectiv a cărui realizare nu poate fi măsurată nu este un 

obiectiv valid. În acest sens enunţul anterior “formarea unui public bine 

informat”nu poate supravieţui ca obiectiv general valid. 

Adesea este însă posibil să dezvoltăm indicatori aproximativi cu ajutorul cărora 

putem menţine drept fezabile obiective care vizează calităţi aparent 

nemăsurabile, ca şi în exemplul anterior “formarea unui public bine informat”. Se 

poate sugera că publicul este bine informat atunci când diferite teme de interes 

naţional sau internaţional (precum cele reflectate de ziare, de exemplu) devin 

obiectul unor conversaţii însufleţite în baruri în termen de două zile de la 

apariţia lor. Bine-nţeles că apare astfel întrebarea “de unde ştim acest lucru?” La 

rubrica Activităţi în drept cu indicatorii obiectivi de verificare se prezintă 

mijloacele necesare pentru realizarea activităţilor, pentru activități nu se 

identifică indicatori obiectivi de verificare. 

Aceasta face obiectul celei de-a treia coloane, care specifică sursele de 

verificare pentru fiecare dintre indicatorii obiectiv verificabili. Pentru unii 

indicatori sursele pot fi documente ale proiectului sau date statistice accesibile 

publicului. Pentru alţi indicatori trebuiesc specificate atât metoda cât şi 

momentul colectării informaţiei. La acest punct este important să avem în vedere 

că folosirea surselor existente de informaţie este mai convenabilă şi costă mai 

puţin decât un studiu special realizat sau elaborarea unui sistem adiţional de 

documentare (pe lângă sistemul existent de documentare pe care proiectul 

trebuie să-l stabilească pentru controlul intern). La rubrica Activităţi în drept 

cu sursele de verificare se prezintă costurile necesare pentru realizarea 

activităţilor, pentru activități nu se identifică sursele de verificare. 

 



 

Coloana a patra se referă la ipotezele asupra mediului extern, care sunt 

formulate în procesul de elaborare a intervenţiei logice. În orice proiect de 

intervenţie socială, relaţia cauză-efect şi relaţia mijloc-finalitate nu sunt atât de 

precise şi de neschimbătoare ca sistemul mecanic al unei maşini. În sistemele 

sociale aceste relaţii depind de o constelaţie de factori externi aflaţi dincolo de 

posibilităţile de control ale proiectului. În consecinţă accesarea de informaţii pe 

internet prin calculatoarele din şcoli depinde de factori adiţionali în afara 

posibilităţilor de control ale proiectului. 

Spre exemplu, accesibilitatea linilor telefonice sau a reţelei electrice sunt în 

multe ţări cu infrastructura în curs de dezvoltare, factorii cei mai importanţi. Mai 

mult decât atât, chiar şi calculatoarele “conectate” vor contribui la “informarea 

publicului” doar dacă utilizatorii caută informaţii şi nu le utilizează doar pentru 

jocuri interactive. Ipoteza în acest caz ar fi: elevii folosesc calculatoarele pentru a 

se informa. 

Se recunoaşte în mod general pericolul ca ipotezele din coloana a 4-a tind să fie 

neglijate în atelierele de planificare rezultând proiecte care nu acordă suficientă 

atenţie mediului extern şi precondiţiilor succesului. Facilitatorul trebuie să fie 

conştient de pericolul acesta care se accentuează şi datorită insuficienţei 

timpului şi să aloce de la început suficient timp pentru analizarea ipotezelor. 

Importanţa ipotezelor devine mai limpede atunci când luăm în considerare 

relaţia dintre intervenţia logică şi ipoteze, după cum urmează: 

 

Figura 10. Relaţia dintre intervenţia logică şi ipoteze 

Intervenţia logică urmează un traseu drept: activităţile conduc la rezultate, 

rezultatele permit proiectului să realizeze scopul proiectului, iar scopul 



 

realizat contribuie la realizarea obiectivului general. Acest mod liniar de a 

gândi nu ţine cont de mediul extern. 

În realitate, activităţile conduc la rezultatele vizate numai dacă anumite 

condiţii externe permit acest lucru. Existenţa condiţiilor externe este 

determinată prin una sau mai multe ipoteze. Logica generală devine mai 

complicată: activităţile plus ipotezele îndeplinite conduc la rezultate. 

Acelaşi lucru este adevărat şi pentru celelalte nivele ale matricei logice. Astfel, 

rezultate plus ipoteze îndeplinite conduc la realizarea scopului proiectului, 

iar scopul proiectului plus ipotezele îndeplinite contribuie la realizarea 

obiectivului general. Această contribuţie este sustenabilă dacă se adeveresc 

ipotezele de la nivelul superior. 

Ipotezele care conduc la sustenabilitatea unui proiect sunt deosebit de 

importante dacă strategia de dezvoltare a localităţii, care coordonează proiectul 

sau a organizaţiei care finanţează proiectul pune accentul în mod direct pe 

sustenabilitatea (“impact sistemic”, “impact de lungă durată”, etc.). 

Tabelul 6. 

Întrebările cheie la care trebuie să se ofere răspunsuri în Matrice Logică 

 



  



 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Descrieţi istoria apariţiei şi importanţei cadrului logic în managementul 

ciclului de proiect. 

2. Care sunt componentelor obligatorii a matricei logice ? Descrieţi fiecare 

componentă? 

3. Care sunt paşii de completare a matricei logice? 

4. Analizaţi relaţia între intervenţia logică şi ipoteze? 

5. Care sunt întrebările cheie la care trebuie să se ofere răspunsuri în Matrice 

Logică? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 11: STABILIREA INDICATORILOR ŞI SURSELOR DE VERIFICARE. 

 

Obiectivele sesiunii: 

- evidenţierea principalelor noţiuni cu care se operează în cadrul 

managementului ciclului de proiect ; 

- caracteristica aspectelor esenţiale a managementului ciclului de proiect; 

- identificarea criteriilor de  clasificare a proiectelor ; 

- identificarea „factorilor calităţii” care sporesc beneficiile proiectului pe 

termen lung; 

-  prezentarea şi analiza etapelor ciclului managementului proiectelor. 

- caracteristica programelor sectoriale. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, management, ciclul proiectului, programare 

sectoriale, identificare, formulare,  monitorizare, evaluare, Comisia Europeană. 

 

În procesul de elaborare a unei propuneri de proiect, precum şi în cadrul 

exerciţiului de completare a Matricei Logice, echipele de proiect trebuie să 

identifice şi formuleze indicatori şi surse de verificare ale acestora.  

Indicatorii au rolul de a măsura şi verifica cum se realizează obiectivele 

proiectului. Ei asigură monitorizarea derulării proiectului (definitivarea 

activităţilor şi livrarea output-urilor) şi evaluarea rezultatelor (obiective şi scop). 

Daca pentru un anume obiectiv este dificil de a identifica un număr rezonabil şi 

relevant de indicatori, înseamnă că acel obiectiv este incorect stabilit.  

Dacă ne referim la rubrica din Matricea Logică care ţine de Indicatori Obiectivi 

de Verificare (IOV), atunci ne vom referi la modalitatea de măsurare a unui 

obiectiv care trebuie atins, o resursă mobilizată sau un efect obţinut. Aceşti 

indicatori trebuie să furnizeze o informaţie simplă ce poate fi utilizată şi 

înţeleasă atât de cel care fumizează indicatorul cât şi de cel care îl utilizează IOV 

vor fi definiţi în fazele de identificare şi formulare ale Ciclului Managementului 

de Proiect, iar uneori sunt detaliaţi în faza de implementare.  Aceşti indicatori 

răspund la întrebarea: Cum vom şti dacă ceia ce am planificat se întâmplă, 

sau s-a întâmplat şi în ce măsură? 

 



 

Principiul de bază al coloanei IOV este acela că “dacă îl poţi măsura atunci îl 

poţi conduce”. Indicatorii demonstrează rezultate.  Ca măsuri de performanţă, 

ele ne spun cum să recunoaştem îndeplinirea cu succes a obiectivelor. Ele nu 

sunt condiţii necesare pentru atingerea acelor rezultate. Nu există o relaţie cauză 

şi efect. IOV-urile ne spun nu numai care realizare este necesară, ci  şi care ar fi 

performanţa suficientă pentru a asigura că putem atinge obiectivele nivelului 

următor. Din acest motiv este mai bine să începem la sfârşit, şi anume să 

începem cu un obiectiv de la un nivel mai înalt şi să lucrăm în descreştere prin 

lanţul cauzal. Obiectiv general, apoi Obiectiv, apoi, Rezultate, apoi Activităţi. 

La întrebarea câți indicatori trebuie să avem răspunsul e unul simplu - Cu cât 

mai puţine cu atât mai bine. Folosiţi numai numărul de indicatoare cerute 

pentru a clarifica ce trebuie îndeplinit pentru a satisface obiectivul formulat. 

Cum formulăm indicatorii la nivelul obiectivului general – acestea descriu adesea 

obiectivele de program sau sector spre care acest proiect şi alte câteva sunt 

direcţionate. Din acest motiv, Indicatorii nivelului Obiectiv general pot include 

“dimensiuni” dincolo de scopul acestui proiect, cum ar fi creşterea imaginii 

comunităţii în regiune, care poate creşte prin rezultatele combinate din câteva 

proiecte, inclusiv a celui pe iluminare stradală. 

Scopul proiectului este motivul principal pentru care se execută proiectul. Este 

motivul pentru care producem Rezultatele. Dar obiectivul defineşte deseori 

schimbarea în comportament a beneficiarilor proiectului sau schimbarea în 

modul de funcţionare a instituţiilor ca rezultat al Rezultatelor proiectului. 

În cele mai dese cazuri se defineşte un singur indicator pentru obiective şi câte 1-

3 indicatori pentru rezultate. Indicatorii de verificare este cel mai uşor să fie 

definiţi odată cu planificarea activităţilor şi identificarea rezultatelor şi se 

definesc pentru obiectivele generale, scopul proiectului şi rezultate. Pentru 

activităţi, de regulă sunt stabilite mijloacele de realizare şi costurile de 

realizare. 

Indicatorii pot include următoarele caracteristici: Cantitatea– (cât de mult) ; 

Calitatea– (ce fel de schimbare); Timpul– (până când); Loc - (unde); Grupul 

ţintă – (cine) 

 

 



 

Exemplu de elaborare corectă a unui indicator obiectiv de verificare: 

Scopul proiectului:“accesul la servicii de sănătate este îmbunătăţit” 

Indicator: timpul mediu de deplasare până la cel mai apropiat centru de 

sănătate 

+ Cantitate:     este redus de la 50 la 30 min            

+ Timp:                 către anul 2012                    

+ Loc:                  în regiunile rurale 

+ Calitate:                  pe timp de iarnă 

+ Grupul ţintă:      pentru persoanele vârstnice 

Indicatorul Obiectiv de Verificare (IOV): 

“Timpul mediu de deplasare pe timp de iarnă până la cel mai apropiat CS, pentru 

persoanele vârstnice din regiunile rurale, este redus de la 50 min la 30 min, către 

anul 2012 

 

SURSELE DE VERIFICARE (SV) 

Diferitele metode (şi costuri) pentru culegerea informaţiilor se aplică atunci când 

se aleg indicatorii. Unii indicatori pot să furnizeze acele informaţii de care avem 

nevoie cel mai mult, însă este posibil ca obţinerea lor sa coste prea mult sau sa fie 

prea complexă. Matricea logica poate ajuta la efectuarea unei verificări 

sistematice  pentru fiecare indicator ales. Odată ce sunt clare tipurile de 

informaţii necesare, pentru a stabili sursele şi metodele prin care acestea vor fi 

obţinute este important să se răspundă la următoarele întrebări: 

o Cum trebuie să fie colectate aceste informaţii? de ex. printr-un sondaj pe 

un eșantion reprezentativ, din documentele administrative, din niste 

statistici locale, ateliere de lucru sau focus-grupuri, observaţie directa, etc. 

o Care este cea mai bună sursă? de ex. cine ar trebui să fie intervievat? Are 

deja Biroul Naţional de Statistică informaţiile necesare? Este credibilă 

sursa? 

o Cine poate să facă acest lucru? de ex. un reprezentant al APL, personalul 

auxiliar al proiectului, niste consultanţi sau o echipă independentă, etc 



 

o Când şi cât de des este necesar să fie colectate, analizate şi raportate 

informaţiile? 

o Ce format este necesar pentru înregistrarea datelor strânse? 

Unul din criteriile cheie care trebuie luat în consideraţie atunci cînd se răspunde 

la aceste întrebări sunt  constrângerile impuse de resurse şi de posibilităţile 

proiectului de a colecta informaţiile date.  Nu are rost sa fie alese nişte  proceduri 

prea complicate sau costisitoare, ci din contra trebuie să fie realizat un echilibru 

între situaţia perfectă şi realitatea în care este implementat proiectul.  

Echipa de proiect este responsabilă de colectarea directo a anumitor informaţii 

primare pentru proiect, dar în primul rând ar trebui să utilizeze, acolo unde se 

poate, sursele deja existente, cum ar fi sondajele de opinie, rapoartele diverselor 

instituții, statisticile guvernamentale şi ale altor agenţii pot furniza la nivel local 

informaţii importante pentru cei care implementează proiectul. Important este 

să se lucreze pe sistemele şi sursele existente (acolo unde se poate şi este 

necesar) înainte de a se stabili altele. Înainte de a presupune că nu există nimic, 

trebuie să se verifice ceea ce este deja disponibil.   

Întrebări relevante pentru sursele de verificare (SV) 

- Ce informaţie trebuie colectată? 

- Unde o putem obţine? 

- Cine ne-o poate furniza? 

- Cât de sigure sunt sursele de informaţie? 

- Avem nevoie de acţiuni suplimentare pentru obţinerea informaţiei? 

- Ne putem permite datele necesare?  

- Este cost-eficient?  

- Este nevoie să înlocuim indicatorii în cazul în care SV sunt dificile?  

- Este asigurat principiul de obiectivitate în verificare? 

Sursele de Verificare ne indică unde sau cum putem obţine datele necesare 

pentru verificarea indicatorilor şi trebuie să cuprindă: sursa în care este 

disponibilă informaţia (rapoarte de activitate, financiare, statistice; baze de date; 

documente specifice, etc.); Cine poate furniza informaţia; Periodicitatea 

furnizării informaţiei (ex.: lunar, trimestrial, anual). 



 

 

 



 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Ce înţelegeţi prin Indicator Obiectiv de Verificare (IOV)? 

2. Care sunt componentele obligatorii a Indicatorului Obiectiv de Verificare? 

Formulaţi exemple. 

3. Ce înţelegeţi prin Surse de Verificare şi rolul lor în matrice logică? 

Formulaţi  exemple. 

4. Ce întrebări sunt relevante pentru a caracteriza şi formula sursele de 

verificare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 12: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR UNUI PROIECT 

 

Obiectivele sesiunii: 

- evidențierea  aspectelor fundamentale a planificării unui proiect; 

- descrierea aspectelor practice de elaborare a Diagramei GANTT ; 

- identificarea avantajelor şi dezavantajelor planificării activităţilor folosind 

Diagrama GANTT; 

- identificarea locului şi rolului mijloacelor şi costurilor în planificarea 

activităţilor. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, management, ciclul proiectului, activităţi, 

mijloace, costuri, diagrama GANTT. 

 

În general, orice acţiune având drept scop atingerea unui obiectiv trebuie 

planificat şi cu câte ea este mai amplă şi mai complicată cu atât mai necesară 

devine elaborarea unui plan. Acest lucru este valabil şi în cazul proiectelor, 

definite anterior ca acţiuni complexe compuse dintr-un număr, în general mare 

de activităţi care se intercondiţionează. Conducerea unui proiect în absenţa unui 

plan riscă să compromită realizarea lui chiar şi în cazurile socotite mai "simple". 

În primul rând vom accentua faptul că planificarea unui proiect trebuie să 

răspundă la următoarele aspecte fundamentale: 

- care este durata de execuţie a proiectului - din momentul conceperii 

şi până în momentul terminării lui; 

- cu ce resurse va fi realizat şi cum vor fi folosite aceste resurse; 

- costul proiectului; 

- performanţele şi calitatea rezultatelor. 

Într-o primă fază, planul unui proiect este în esenţă un orar al activităţilor 

componente. La acest stadiu, esenţiale sunt dependenţele dintre activităţi şi 

duratele lor. Pe baza acestor elemente se poate da o primă estimare a duratei 

proiectului şi se poate stabili "cine ce face" şi "când". 



 

În continuare, se iau în considerare resursele necesare şi disponibilitatea în timp 

a acestora. Cum în general resursele sunt disponibile în cantităţi limitate este 

posibil ca anumite elemente ale planificării iniţiale - inclusiv durata proiectului - 

să se modifice. 

Într-un alt stadiu şi de cele mai multe ori în paralel cu cel precedent sunt 

analizate costurile implicate ca şi nivelele de performanţă şi calitatea rezultatelor. 

Durata proiectului ca şi alte elemente ale planificării se pot iarăşi modifica în 

vederea respectării unor standarde specifice. 

Considerarea costurilor şi a resurselor implică elaborarea unor planuri 

complementare care privesc bugetul proiectului şi activitatea de procurare a 

resurselor. 

Iniţial, un proiect se reduce la o opţiune (obiectiv) ca de exemplu construirea 

unei fabrici, a unei nave spaţiale sau a unui hotel, lansarea unui nou produs, un 

proiect de cercetare - dezvoltare etc. Opţiunea aparţine unei entităţi - fizice sau 

juridice - care formează un prim nucleu al viitoarei echipe responsabile cu 

realizarea proiectului. Nucleul conturează o primă descompunere a proiectului 

în activităţi fundamentale. Acestea sunt descompuse la rândul lor în părţi - 

activităţi -mai mici. Gradul de detaliere diferă de la un proiect la altul - în 

definitiv fiecare proiect este unic în felul său! - şi implică folosirea de noi 

specialişti care completează nucleul iniţial. În cadrul proiectelor de anvergură 

este posibil ca între grupele de specialişti să existe relaţii de subordonare fapt 

care conduce la o veritabilă structură ierarhizată a muncii şi a responsabilităţilor. 

În concluzie, planificarea unui proiect este un proces iterativ şi implică realizarea 

progresivă a unei structuri adecvate de conducere. 

Ideea de planificare a acţiunilor complexe este veche dacă ne gândim numai la 

acţiunile militare. Tehnicile de formalizare ale acestei operaţii sunt însă mai noi; 

prima încercare, diagrama GANTT, apare după cel de al doilea război mondial. 

În diagrama GANTT, fiecare activitate este reprezentată printr-un segment 

orizontal a cărui lungime este proporţională cu durata activităţii. Cadrul în care 

sunt vizualizate activităţile. 

 

 



 

Tabelul 7. 

Diagrama GANTT a activităţilor proiectului 

 

În Matricea Logică, casetele “Mijloace” şi “Costuri” înlocuiesc IVO şi SV la nivelul 

Activităţilor.  

“Mijloacele” sunt resursele materiale şi umane necesare pentru derularea 

activităţilor planificate şi de management din cadrul proiectului.  

“Costurile” reprezintă estimarea în termeni financiari a Mijloacelor identificate. 

Acestea trebuie să fie prezentate într-un format special, care va specifica 

contribuţia donatorilor, a bugetului local sau naţional, după caz şi a oricăror altor 

părţi implicate, cum ar fi grupurile �ţintă şi beneficiarii. Prin urmare, activităţile 

trebuie să fie suficient de detaliate, astfel încât să  permită estimarea cât mai 

corectă a mijloacelor necesare. Aceasta va include mijloacele şi costurile 

necesitate de activităţile de management al proiectului, ca şi costurile de 

colectare a datelor despre IVO. Estimarea costurilor trebuie finalizate la sfârşitul 

fazei de formulare.  

Deşi este importantă şi încă folosită în planificarea activităţilor proiectului, 

diagrama GANTT are câteva neajunsuri majore: 

o nu reflectă condiţionările dintre activităţi; vizualizarea acestor dependenţe, 

absolut necesară în evaluarea consecinţelor amânării unei activităţi, 

complică desenul; 

o reprezentarea unei activităţi în diagramă într-o anumită poziţie reclamă 

cunoaşterea simultană a dependenţelor ei faţă de celelalte activităţi a 

duratei cât şi a resurselor necesare executării ei la termenul fixat. În mod 

obişnuit aceste elemente nu se obţin "dintr-o dată" ci "progresiv"; 

o diagrama nu permite modificări; orice schimbare intervenită în execuţia 

proiectului - iar acest lucru se întâmplă chiar şi în cazul celor mai "bune" 



 

planuri! - implică schimbarea lungimii şi a poziţiei unor segmente - 

activităţi, operaţie extrem de greu de făcut în absenţa reprezentării 

intercondiţionărilor dintre activităţile modificate şi celelalte activităţi din 

proiect. 

Abia în deceniul şase aceste dificultăţi au fost eliminate prin introducerea 

reţelelor coordonatoare. În principiu, noile tehnici utilizează un "desen" compus 

din puncte (numite noduri) şi săgeţi (numite şi arce) unind unele puncte, desen 

care reflectă tocmai relaţiile de interdependenţă dintre activităţile unui proiect. 

Reţelele coordonatoare se împart în două categorii: 

- reţele în care activităţile sunt reprezentate prin arce; nodurile vor avea 

semnificaţia unor momente de începere şi/sau de terminare ale unei 

activităţi sau ale unui grup de activităţi; 

- reţele în care nodurile reprezintă activităţile proiectului, arcele punând în 

evidenţă dependenţele dintre acestea. 

Faţă de diagrama GANTT, reţeaua coordonatoare are o serie de avantaje certe 

care o recomandă ca un instrument eficient de planificare: 

- este explicită şi uşor de înţeles în ceea ce priveşte structura proiectului; 

- permite efectuarea de modificări; 

- poate fi folosită la urmărirea modului de realizare efectivă a proiectului. 

Deşi relativ noi, tehnicile de planificare bazate pe reţele au înregistrat succese 

notabile; mari proiecte cum ar fi programul spaţial Apollo au fost conduse cu 

ajutorul lor.  

Utilizarea acestor tehnici mai cu seamă pentru prima dată trebuie făcută totuşi 

cu mare grijă. Câteva recomandări sunt necesare: 

- tehnicile de planificare bazate pe reţele sunt un instrument de planificare 

şi nu se substituie activităţii propriu zise de conducere. Ele servesc doar la 

analiza structurii proiectului şi a efectelor pe care le-ar avea adoptarea 

diferitelor decizii. 

- tehnicile vor fi aplicate mai întâi pe proiecte mai mici. Abordarea dintr-un 

început a unei acţiuni deosebit de complexe poate conduce la rezultate 

nesatisfăcătoare dar nu din vina metodei ci din cauza dificultăţilor 

proiectului însuşi la care se adaugă lipsa de experienţă a utilizatorilor .De 



 

regulă în aceste cazuri discreditată va fi metoda şi nu echipa care a folosit-

o. 

- în structurarea unui proiect trebuie evitate detaliile excesive. Experienţa 

arată că o mare cantitate de "amănunte" constituie de foarte multe ori 

cauza eşecurilor în aplicarea tehnicilor bazate pe reţele. În general se 

admite că numărul activităţilor cu o durată de sub 1% din durata 

întregului proiect trebuie să fie mic. De asemenea se recomandă ca în cazul 

proiectelor cu mai mult de câteva sute de activităţi - să zicem două sau trei 

sute - acestea să fie descompuse mai întâi în subproiecte (activităţi majore) 

a căror analiză să fie făcută apoi separat. Bineînţeles că în acest caz este 

necesară şi o structură ierarhică de conducere corespunzătoare. 

Tabelul  8.  

Planificarea activităţilor şi resurselor 
 proiectului „Asigurarea cu apă şi sanitaţie localitatea X” 

 
 



 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Explicaţi importanţa  planificării unui proiect. 

2. Descrieţi aspectelor practice de elaborare a Diagramei GANTT ; 

3. Care sunt avantajele şi dezavantajele planificării activităţilor proiectului 

folosind Diagrama GANTT; 

4. Care este rolul  mijloacelor şi costurilor în planificarea activităţilor 

proiectului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIUNEA 13: BUGETUL PROIECTULUI.                                                       

CERINŢELE CONTABILE PENTRU PROIECT. 

 

Obiectivele sesiunii: 

- Familiarizare cu aspectelor teoretice a planificării financiare(bugetul 

proiectului) a proiectului; 

- caracteristica punctajului acordat pentru elaborarea “Bugetul proiectului”; 

- analiza şi repartizarea  corectă a costurilor eligibile  proiectului; 

-  prezentarea cerinţele de contabilitate a proiectelor lansate de  autorităţile 

publice centrale/locale din Republica Moldova. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, planificarea financiară, buget, costuri(cheltuieli) 

eligibile, cerinţe contabile. 

 

Planificarea financiară a proiectului (bugetul de proiect) constă în: 

estimarea cheltuielilor pe fiecare activitate, estimarea posibilelor surse de venit, 

rezolvarea diverselor reconcilieri între cheltuieli şi venituri, întocmirea 

diagramei fluxului de numerar şi luarea unor măsuri pentru evitarea 

eventualelor crize de lichidităţi. 

Înainte de întocmirea unui buget, este foarte important de a studia cu atenţie 

cerinţele donatorului faţă de cheltuielile eligibile, dacă se solicită sau nu co-

finanţare,etc. Încadrarea în limitele unui buget stabilit din start, este, poate cel 

dificil dar şi cel mai important factor pentru succesul unui proiect. Estimarea 

cifrei cât mai realiste pentru proiect este critică pentru procesul de evaluare a 

propunerilor de rând cu alţi factori. Sânt proiecte scrise foarte bine, cu obiective 

importante de realizat, dar au picat la partea cu bugetul fie exagerând costurile 

solicitate, fie, subestimând costurile necesare pentru realizarea acestuia. 

Pentru a fi considerate eligibile, costurile trebuie să fie:  

- prevăzute în bugetul proiectului sau autorizate în prealabil printr-un act de  

modificare a acordului de finanțare;  

- direct legate de proiectul prevăzut de acordul de finanțare și necesare 

pentru  derularea acestuia;  



 

- rezonabile și conforme cu principiile unei bune gestiuni financiare, în 

special  în ceea ce privește raportul calitate/preț si cost/eficiență;  

- conforme cu legislația aplicabilă în domeniul fiscal si social; și  

- suportate efectiv pe durata proiectului, astfel cum prevede acordul de 

finanțare,  

- înregistrate în conturile sau documentele fiscale ale beneficiarului 

coordonator  sau ale beneficiarilor asociați, precum și să poată fi 

identificate și verificate. 

Având în vedere importanţa unei elaborări corecte a bugetului proiectului, în 

vederea unei informări corecte şi complete a solicitanţilor de finanţare, 

prezentăm detaliat modul de acordare a punctajului pentru acest subcriteriu în 

managementul ciclului de proiect. 

Acordarea punctajului pentru “Bugetul proiectului” se realizează astfel: 

Se acordă 6 puncte, atunci când: 

1. Bugetul  este complet şi perfect corelat cu activitățile prevăzute, cu 

resursele materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele 

anticipate, adică: nu exista mențiuni în secțiunile privind activitățile, 

resursele şi rezultatele anticipate din cererea de finanțare care nu au 

acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea, nu 

exista subcapitol bugetar / linie bugetara fără corespondenţă în secțiunile 

privind activitățile, resursele şi rezultatele. 

2. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 

neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 

conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de 

ajutor de stat, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa unei scheme de 

ajutor de stat. 

3. Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfectă între buget  şi sursele de finanţare. 

4. Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru 

implementarea proiectului. 



 

5. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilită în 

proporție de 100%, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora. 

Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de 

vedere al evaluatorului şi justificate de către solicitant prin citarea unor 

surse independente şi verificabile (statistici oficiale, preţuri standard, etc.) 

sau prin rezultatele unei cercetari de piaţă efectuate de solicitant.   

6. Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de 

intervenţie, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 

Se acordă ≥4<6 puncte, atunci când: 

1. Bugetul  este satisfacator corelat cu activităţile prevazute, cu resursele 

materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate. Nu 

există o corespondenţă perfectă între fiecare activitate / rezultat şi o linie 

bugetară, anumite activităţi şi/sau costuri sunt tratate global. Costurile 

sunt necesare şi suficiente pentru implementarea proiectului. 

2. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 

neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 

conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de 

ajutor de stat, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa unei scheme de 

ajutor de stat. 

3. Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfecta intre buget  şi sursele de finantare. 

4. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita în 

proporție de 75%, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora. 

Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt realiste din punctul de 

vedere al evaluatorului şi justificate de solicitant prin cercetari de piaţă 

prealabile efectuate de acesta. 

5. Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de 

intervenţie, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 

Se acordă ≥2<4 puncte, atunci cand: 

1. Bugetul este satisfacător corelat cu activităţile prevăzute, cu resursele 

materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate. Nu 

există o corespondenta perfecta între fiecare activitate / rezultat şi o linie 



 

bugetară, anumite activităţi şi/sau costuri sunt tratate global. Costurile pe 

ansamblu sunt necesare şi suficiente pentru implementarea proiectului. 

2. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 

neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 

conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de 

ajutor de stat, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa unei scheme de 

ajutor de stat. 

3. Bugetul este corelat perfect cu devizul general şi devizele pe obiecte. Exista 

corelare perfecta intre buget  şi sursele de finanţare . 

4. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect este stabilita in 

proporție de 50 - 75%, pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor 

acestora. Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt subestimate sau 

supraestimate in proportie de peste 20% fata de pretul pieţei şi nu sunt 

justificate în nici un fel de catre solicitant. 

5. Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de 

intervenţie, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două zecimale. 

Se acordă 0<2 puncte, atunci cand: 

1. Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau 

neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate 

conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor schemei de 

ajutor de stat, în cazul proiectelor care intră sub incidenţa unei scheme de 

ajutor de stat. 

2. Bugetul nu este corelat perfect cu activităţile prevăzute, resursele 

alocate/estimate. Exista mici inconsecvente intre buget, devizul general si 

devizele pe obiect.  

3. Costurile pe unitatea de resurse utilizate sunt subestimate sau 

supraestimate in proportie de peste 50% faţă de preţul pieţei şi nu sunt 

justificate în nici un fel de catre solicitant.  

4. Bugetul conține erori de calcul. 

5. Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect nu este stabilită, pe 

baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor acestora (Peste 50% din valoarea 

bugetului total al proiectului este exprimata sub forma de „lump sum”). 



 

Obligatoriu, bugetul proiectului va cuprinde şi descrierea detaliata a fiecărei 

linii de buget. In acest scop, în buget vor fi inserate sub-linii de buget care vor 

purta denumirea costurilor exemplificate mai jos. 

I. Personal (resurse umane): 

Aceasta categorie include costurile legate de munca persoanelor implicate în 

proiect. Includeți câte o sublinie de buget distinctă pentru fiecare post, de 

exemplu: coordonator proiect, asistent proiect,  contabil etc. 

Personalul implicat în proiect poate fi angajat pe baza unui contract de munca 

sau contract de drepturi de autor / convenție de prestări servicii conform 

Codului Civil. În anumite cazuri pentru îndeplinirea anumitor sarcini/servicii se 

poate apela la firme/companii externe sau la persoane care exercita profesii 

liberale (avocați, medici, etc., inclusiv persoane fizice autorizate). 

Astfel, în cadrul acestei categorii se decontează costurile aferente remunerării 

personalului (cu toate elementele constitutive) respectiv salariile propriu zise 

plus taxele si contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale si bugetul de stat, 

precum si onorariile fixate prin contractele de prestări servicii încheiate cu 

persoanele care exercita profesii liberale sau firmele respective. 

 Tabelul 10 

 Exemplu :Planificarea bugetară a resurselor umane în proiect 

Categoria de cheltuieli / costuri Unitate de 
măsură 

Nr. de 
unităţi 

Cost 
unitate, 

Euro 

Cost total, 
Euro 

1. Resurse umane     

Salarii     

Manager proiect Pe lună 12 500 6000 

Asistent manager de proiect Pe lună 12 400 4800 

Expert naţional Pe lună 6 450 2700 

Manager financiar Pe lună 12 250 3000 

Expert internaţional Pe zi 40 120 4800 

Diurne pentru călătorii     

Vizite în Moldova (1 pers x 10 vizite x 1 zi) Diurnă/zi 20 150 3000 

Vizite în România (15 pers x 1 vizite x 3 zile) Diurnă/zi 45 200 9000 

 



 

II. Costuri de deplasare / transport: 

Aceasta categorie include următoarele costuri : Costurile de transport efectuate 

în cadrul localității în care aplicatul/ partenerul își are sediul; Costurile 

calatorilor aferente personalului implicat în proiect (transport, cazare si masa, cu 

respectarea legislației în vigoare) şi Transportul şi cazarea participanților la 

evenimentele proiectului (persoanelor care nu sunt angajați ai solicitantului sau 

ai partenerului) decontate în baza documentelor prezentate de aceștia (ex: 

facturi de cazare, precum si biletele de tren, autobuz sau avion). 

Tabelul 11 

 Exemplu :Planificarea bugetară a costurilor de transport în proiect 

Categoria de cheltuieli / costuri Unitate de 
măsură 

Nr. de 
unităţi 

Cost 
unitate, 

Euro 

Cost total, 
Euro 

Transport     

Călătorii internaţionale (Expert Romania x 10 
vizite x 500 km x 0.3 Euro/km) 

km 4000 0,3 1200 

Călătorii internaționale  
(deplasări România experţi din Moldova,    3 
Călătorii x 500 km x 1 Euro/km) 

km 1200 1 1200 

Transport local Pe luna 12 300 3600 

 

III. Echipamente şi bunuri 

Această categorie include costurile echipamentelor şi bunurilor 

achiziționate/închiriate in mod special pentru realizarea activităților 

proiectului, respectiv:  Costul de cumpărare / închiriere de echipamente/ 

bunuri; Costul de achiziție a software-ului si a licențelor; Costul privind service-

ul / întreținerea echipamentelor utilizate in mod special pentru realizarea 

activităților proiectului. 

 

 

 

 

 



 

Tabelul 12 

 Exemplu :Planificarea bugetară a costurilor de echipament şi bunuri  

Categoria de cheltuieli / costuri Unitate de 
măsură 

Nr. de 
unităţi 

Cost unitate, 
Euro 

Cost total, 
Euro 

Echipamente şi bunuri     

Arenda automobile Pe luna 12 300 3600 

Echipamente IT     

Notebook unit 3 1200 3600 

Video proiector unit 1 1500 1500 

Ecran unit 1 200 200 

Copiator multifuncţional unit 3 500 1500 

Computer unit 6 500 3000 

  

 IV. Costuri de birou / sediu: 

Această categorie include printre altele: Costul de comunicații şi poştă; Costul de 

achiziționare a consumabilelor de birou; Costul de închiriere şi utilitățile 

aferente încăperilor (cum ar fi chirie, utilitate - apa, încălzire, energie electrica 

si/sau cheltuieli lunare către asociația de locatari/ proprietari; Costuri de 

copiere/ scanare a documentelor (fotocopii)  

În cazul costurilor de închiriere/ utilitarilor aferente spatiilor în care organizația 

desfăşoară şi alte activităţi sau proiecte, este posibila decontarea unei cote părţi 

din aceste costuri in cadrul proiectului. Determinarea costurilor decontate in 

cadrul proiectului se poate face prin relaționarea costurilor cu numărul total al 

angajaților din cadrul proiectului sau la numărul de camere / spatii utilizate 

pentru desfășurarea proiectului. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabelul 13 

 Exemplu :Planificarea bugetară a costurilor de birou în proiect 

Categoria de cheltuieli / 
costuri 

Unitate de 
măsură 

Nr. de 
unităţi 

Cost unitate, 
Euro 

Cost total, Euro 

Sediu local     

Arenda oficiu Pe luna 12 100 1200 

Arenda automobile Pe luna 12 300 3600 

Consumabile birotică Pe luna 12 300 3600 

Electricitate / căldură Pe luna 12 100 1200 

Telefon / fax / internet Pe luna 12 200 2400 

Întreţinere Pe luna 12 50 600 

 

 V.  Alte costuri si servicii specifice implementării proiectului: 

Aceasta categorie include printre altele:  Publicații; Studii, cercetări, evaluări; 

Elaborarea de materiale de training, inclusiv costurile de printare şi/sau copiere; 

Chirie săli training;  Servicii de cazare şi catering (costuri subcontractate) ; 

Traduceri, interpretare; Servicii de audit (auditul este obligatoriu pentru 

proiectele mai mari de 15,000 EURO); Comisioane bancare;  Activităţi de 

promovare / acțiuni pentru asigurarea vizibilității proiectului (anunțuri în ziare 

/ TV / radio; conferințe; pagina web; banner-e, logo-uri; informații si materiale 

de promovare, de exemplu: pliante, broșuri, afise; etc.) 

  VI. Costurile de extindere, renovare şi modernizare de imobile: sunt 

eligibile pâna la maximum 50% din costurile totale eligibile ale proiectului. 

  VII.  Total costuri directe eligibile aferente proiectului: Suma punctelor de 

la I la VI. 

  VIII. Costurile indirecte sub forma costurilor administrative ale proiectului 

(spatiu, materiale, personal administrativ, întretinere etc.): sunt eligibile pana la 

maximum 7% din totalul costurilor directe eligibile. 

  IX.TOTAL COSTURI ELIGIBILE:  Suma punctelor VII si VIII. 

 



 

Cerinţele de contabilitate a proiectelor lansate de  
autorităţile publice centrale/locale din Republica Moldova 

 
Cadrul juridic 

1) Ordonanţa Ministerului de Finanţe privind contabilitatea şi prevederile de 

raportare pentru unităţile de implementare a proiectelor, finanţate din surse 

externe şi implementate în cadrul autorităţilor publice locale şi regionale nr. 24 

din 26 martie 2009. 

2) Instrucţiuni ale Ministerului Finanţelor nr 85 din 9 octombrie 1996 "Evidenţa 

contabila pentru instituţiile publice”. 

3) Instrucţiuni ale Ministerul de Finanţe No137 din 25 noiembrie 1998 "Cu 

privire la evidenţa contabilă a autorităţilor locale”. 

Sfaturi practice:  

Beneficiarilor / partenerilor din Moldova se recomandă să ţină două tipuri de 

contabilitate:  

1. evidenţa regulată în sistemul lor de contabilitatea proprie în conformitate 

cu cerinţele naţionale;  

2. management financiar al proiectului în conformitate cu normele 

programului ENPI CBC, in conformitate cu contabilitatea managerial a 

proiectului, în conformitate cu liniile bugetare şi poziţii. 

 Primul tip de contabilitate implică faptul că toate cheltuielile din cadrul 

proiectului trebuie să fie suportate de beneficiari şi parteneri şi reflectate în 

sistemul lor de contabilitate internă, aşa cum este cerut de contractul de Grant 

care prevede criteriile de costuri eligibile.  

În scopul managementului financiar al proiectului, trebuie să fie elaborat 

separate project managerial accounting should be elaborated separat 

contabilitate proiect de conducere, pe baza poziţiilor corespunzătoare din 

bugetul proiectului. 

Toate contractele relevante, facturi şi chitanţe ar trebui să conţină o referinţă 

clară la proiect şi remarca "În cadrul proiectului (numele proiectului), înregistrat 

în baza de date a programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi proiecte ale 

Cancelariei de Stat a Republicii Moldova cu privire la (data de înregistrare), sub 

nr (număr de înregistrare) ".  



 

Facturarea corectă şi relaţia de contabilitate internă a contabilităţii manageriale 

a proiectului va ajuta pentru a separa documentele financiare referitoare la 

proiect de toate celelalte documente ale Beneficiarului/partenerului. 

 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Descrieţi procesul de  planificare financiară a proiectului. 

2. Caracterizaţi  punctajului acordat pentru  diferite situații în procesul de  

elaborare a “Bugetul proiectului”. 

3. Care sunt costurile  sunt considerate eligibile  proiectului? 

4. În ce acte legislative găsim cerinţele de contabilitate a proiectelor lansate 

de  autorităţile publice centrale/locale din Republica Moldova? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 14: PROPUNEREA DE PROIECT. GHIDUL SOLICITANTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea şi analiza întrebărilor cheie de evaluare a Propunerilor de 

Proiect  ; 

- caracteristica şi evidențierea componentelor obligatorii a conceptului de 

proiect (propunerii de proiect) ; 

- descrierea  părţilor componente a ghidului solicitantului. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, propunere(concept) de proiect, ghidul 

solicitantului, cerere de finanţare.  

 

Pînă la elaborarea Propunerii de Proiect, în ideal, echipa de proiect are toate 

detaliile despre proiectul pe care vrea să-l implementeze. Este clară Matricea 

Logică, este pregătit bugetul, sînt clare obiectivele şi indicatorii, sînt clare 

activităţile, etc. Tot ceea ce rămîne de făcut, este inserarea corectă a tuturor 

detaliilor, aspectelor în propunerea de proiect. Formatul şi modelul propunerii 

de proiect diferă de la donator la donator, şi poate fi în unele cazuri voluminoasă 

(ca şi număr de pagini), iar în alte cazuri mai puţin voluminoasă.  

Propunere de proiect – este o solicitare de asistenţă formulată de aplicant în 

conformitate cu documentaţia standard elaborată de Guvern, care specifică 

principalele caracteristici ale solicitării, precum beneficiarul, activităţile ce 

urmează a fi efectuate în cadrul proiectului, perioada de implementare, 

rezultatele ce urmează a fi atinse urmare a acestor activităţi, precum şi 

mijloacele necesare pentru implementarea lor. 

Cînd se scrie o propunere de proiect, echipa trebuie să i-a în vedere că cei care 

vor evalua propunerea de obicei au trei întrebări cheie, iar sarcina celoe care 

elaborează propunerea este să răspundă la aceste întrebări ca ei să poată întreba. 

Aceste întrebări s-ar putea să nu fie formulate explicit în formularul de aplicaţie, 

dar întodeauna trebuie să li se răspundă indiferent că ele au fost formulate sau  

1. La ce se referă propunerea de proiect?- Treceţi direct la subiect  şi daţi-i 

aplicaţiei un nume scurt care este uşor de reţinut.Cele mai multe formulare 

de aplicaţie vă dau posibilitatea să scrieţi scopul propunerii încă de la 



 

început. Folosiţi această oportunitate, fiţi cît de scurt şi concis posibil. 

Scrieţi: „Energii alternative în satul XXX”. Nu scrieţi: „Propunere de proiect 

pentru a evalua diferite strategii pentru creşterea motivării pentru 

creşterea procentului de folosire a energiei regenerabile utilizată pentru 

încălzire  în satul XXX folosind ca sursă bioenenergia......” Conţinutul 

propunerii poate fi la fel cînd ajungeţi la descriere, dar trebuie să oferiţi 

cititorului oportunitatea de a înţelege de la început ceea ce doriţi. Un titlu 

scurt este cea mai bună metodă de a face acest lucru.  

2. De ce este aplicantul cea mai calificată persoană/ organizaţie să facă 

ceea ce este propus în propunerea de proiect?- Care sunt  expertiza şi 

calificările Dvs.? Aţi mai făcut proiecte similare? Aveţi o experienţă 

specială care face ca organizaţia Dvs. să cea mai calificată 

persoană/organizaţie pentru acest proiect? Aveţi parteneri în alte 

organizaţii care fac din Dvs. o echipă mai puternică? Toate argumentele 

care pot spune cititorului că cel care solicită fondurile este calificat, trebuie 

prezentate. Nu faceţi declaraţii false sau nu vă lăudaţi, rezumaţi-vă la fapte.  

3. De ce este funaţia sau donatorul X cea mai bună sau singura sursă de 

finanţare? De ce aplică la alcineva? O reacţie normală a cititorilor este să 

pună aceste întrebări, chiar dacă ei au înţeles despre ce este proiectul şi 

cred  că aplicantul este posibil să fie capabil să implementeze proiectul 

descris. În ambele sectoare, public si privat, este normal să se creadă că 

aplicantul poate fi finanţat şi din alte surse, iar ei să-şi păstreze fondurile 

pentru alte proiecte importante care nu au altă sursă de finanţare. Cînd 

scrieţi o aplicaţie, trebuie să găsiţi motive convingătoare conform cărora 

proiectul Dvs. nu poate fi finanţat din alte surse decît cea la care propuneţi 

aplicaţia de proiect. Argumentul poate fi geografic: nu puteţi face 

propunerea altei instituţii. Puteţi spune faptul că alte surse sunt închise 

pentru organizaţii precum APL-urile, dacă este adevărat. Scopul este să 

demonstraţi că aţi căutat alte surse şi aţi făcut o evaluare, înainte să alegeţi 

să scrieţi propunerea Dvs. sursei la care v-aţi adresat. 

Cînd se completează o propunere de proiect, este foarte important ca aceasta să 

demonstreze că proiectul sau programul propus este relevant pentru beneficiari 

și pentru societate în general. De-asemenea, este important de menţionat că 

fiecare donator are cerinţele sale faţă de propunerea de proiect, iar aplicanţii 



 

trebuie cu stricteţe să răspundă la ele, pentru a nu fi discalificat din start. Cele 

mai importante caracteristici ale propunerii de proiect sînt: 

- recipient(ii)ul şi beneficiar(ii)ul; 

- scopul proiectului şi obiectivul general la realizarea căruia acesta va 

contribui; 

- activităţile ce urmează a fi efectuate în cadrul proiectului; 

- rezultatele ce urmează a fi atinse urmare a acestor activităţi;  

- perioada de implementare; 

- mijloacele necesare pentru implementarea lor aplicatul. 

De obicei, toate detaliile privind oportunităţile de finanţare se pot găsi pe 

paginile web ale agenţiilor donatoare. Pe paginile Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională, este rubrica Oportunităţi de Finanţare, unde se regăsesc toate 

detaliile importante ce vizează un apl de proiecte. Pe aceste pagini se găsesc 

Ghidul Aplicantului/Solicitantului, precum şi Propunerea de Proiect (numită şi 

Formularul de Aplicare).  

 

Exemplu:  Propunere de Proiect (Fişă Concept de Proiect)  

(model pentru proiectele finanțate din sursele FNDR) 

Titlul proiectului:  
 

Localizare:  
Aplicant:  

 
Parteneri  

Obiectivul general al proiectului:  

 
Succintă descriere a proiectului: 

 

Activităţi necesare:  

Rezultate aşteptate:  

Statutul actual al proiectului:  
 

Durată estimativă:  
 

Costuri estimative:  
 

 



 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru  pregătirea, întocmirea  şi 

depunerea proiectului de  investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare  

şi derulare a proiectului dumneavoastră. De  asemenea, conţine lista indicativă a 

tipurilor de  investiţii pentru care se acordă fonduri  nerambursabile, 

documentele,  avizele  şi acordurile  pe care trebuie să le prezentaţi, modelul 

Cererii de  finanţare, al Studiului de fezabilitate  şi al Memoriului  justificativ, al 

Contractului de finanţare, precum şi alte  informaţii utile realizării proiectului  şi 

completării  corecte a documentelor. 

 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Ce înţelegeţi prin noţiunea Propunere de Proiect ? 

2. De ce la completarea propunerii de proiect avem nevoie de ghidul 

solicitantului? 

3. Care sunt  întrebările cheie de evaluare a Propunerilor de Proiect? 

4. În ce document a donatorului găsim cererea de finanţare şi condiţiile de 

completare a ei ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 15: CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECTARE A PROIECTELOR. 

GREŞELI CE TREBUIE EVITATE 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea şi analiza etapelor de evaluare şi selectare a proiectului ; 

- evidențierea criteriilor de  evaluare a proiectului şi punctajului acordat 

pentru fiecare componentă a proiectului ; 

- identificarea greşelilor ce pot fi evitate accesând Fondurile Europene. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, evaluare, selectare, insucces, greşeli, criterii de 

evaluare, punctaj, calitate, eligibil. 

 

Odată ce o propunere de proiect a fost depusă la un donator sau altul, 

propunerea intră într-o competiţie dură şi competitivă cu alte propuneri, de 

multe ori, la fel de bune ca propunerea la care aţi lucrat. Acest fapt creează 

emoţii, aşteptări, şi de multe ori construim deja lucrurile din jur de parcă 

propunerea a fost selectată pentru finanţare. 

Experienţele celor care se ocupă în activitatea de zi cu zi de procesul de scriere a 

proiectelor arată că statistic, o organizație, la 10 proiecte în mediu depuse, unul 

este de succes. Este o realitate faptul că timpul şi efortul depus în elaborarea unei 

propuneri de proiect poate duce la insucces, dar aceasta nu înseamnă că nu 

trebuie să mai fie scrise altele, sau să se renunţe la această metodă de atragere a 

diferitor surse de finanţare pentru localitate. Reprezentanţii APL trebuie zi de zi 

să înveţe cum să vadă oportunităţile din jur, să devină competente în 

valorificarea acestor oportunităţi prin excelare continuă în ceea ce priveşte 

managementul proiectelor. Atunci când avem situaţii de insucces, trebuie să ştim 

cum să învăţăm din ele, cum să devenim mai profesionişti, decât să găsim diverse 

motive din care propunerea noastră nu a fost una de succes. Primul lucru care 

trebuie să-l facem este să ne facem o autoevaluare, şă identificăm părţile slabe 

ale procesului de elaborare a propunerii de proiect, a conţinutului, a 

competenţelor membrilor echipei, a felului în care am consultat factorii 

interesaţi, cât de relevanţi sunt partenerii, cît de coerenţi am fost în elaborarea 

bugetului etc.  



 

Ceea ce poate fi util în acest proces, este studierea criteriilor sau cauzelor care de 

cele mai dese ori duc la situaţii de insucces. Acestea sunt elaborate şi completate 

an de an de către consultanţi, experţi care fac parte din comisii de evaluare pe 

proiecte, precum şi de însăşi reprezentanţi ai organizaţiilor care aplică cu 

regularitate la concursuri de proiecte.  

Printre cauzele de insucces se pot număra: planificare deficitară, resurse 

inadecvate, lipsa susţinerii din partea comunităţii, comunicare deficitară, definire 

deficitară a rolurilor şi responsabilităţilor, obiective neclare, ignorarea semnalelor 

de atenţionare, așteptări nerealiste, etc. 

Cum are loc procedura de analiză şi selectare a propunerilor de proiecte? 

Etapa I : Sesiunea de deschidere şi verificare administrativă 

- Dacă termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte a fost 

respectat. Daca acest termen nu a fost respectat, propunerea va fi în mod 

automat respinsă. 

- Dacă cererea de finanţare nerambursabilă satisface criteriile menţionate în 

Lista de verificare  

Etapa II : Sesiunea de evaluare a întreg proiectului 

- Conform Grilei de evaluare. 

- Experţi independenţi (de regulă, care nu se cunosc) 

- Rezultatele evaluării (majoritatea finanţatorilor) pot fi contestate. 

In cazul proiectelor cu finanţare de la UE se cunoaşte din start punctajul care va 

fi acordat pentru fiecare componentă supusă evaluării, de exemplu: 

- Relevanţa – maxim 40 puncte (obligatoriu min. 20 puncte) 

- Metodologie –  maxim 20 puncte 

- Sustenabilitate –  maxim15 puncte 

- Cost – eficienţă – maxim 25 puncte 

Mai jos sunt prezentate criteriile generale de evaluare a proiectelor prezentate 

spre finanţare:  

 

 



 

Calitatea proiectului: 

o Contribuţia proiectului la atingerea scopului si obiectivelor programelor 

tematice sau sectoriale;  

o Contribuţia proiectului la promovarea nediscriminării, inclusiv pe bază de 

gen;  

o Identificarea problemei şi a grupului ţintă;  

o Calitatea şi claritatea argumentării;  

o Coerenţa strategiei de acţiune şi a planului de activităţi;  

o Originalitatea, aspectul novator;  

o Viabilitatea proiectului şi perspectivele de dezvoltare ale organizaţiei.  

Metodologia de implementare a proiectului  

o Corelarea activităţilor propuse cu scopul, obiectivele si rezultatele scontate;  

o Fezabilitatea planului de acţiune;  

o Metodele de monitorizare şi de evaluare;  

o Impactul proiectului la nivel local / comunitar;  

o Gradul de implicare şi participare a grupului ţintă şi a beneficiarilor direcţi 

în realizarea proiectului;  

o Parteneriate.  

Potenţialul organizaţiei  

o Competenţa şi experienţa organizaţiei în domeniul sau domeniile de 

prioritate supuse finanţării;  

o Experienţa în domeniul managementului de proiect;  

o Experienţa managerială a directorului de proiect;  

o Gradul de competenţă a echipei care va realiza proiectul (experţi, 

coordonatori, formatori etc.);  

o Resurse materiale pentru realizarea activităţilor planificate (sediu, 

echipament, transport etc.).  

 



 

Bugetul proiectului  

o Justificarea costului proiectului;  

o Co-finanţări, contribuţia partenerilor;  

o Contribuţia organizaţiei.  

 

Greşeli pe care aplicanţii le pot evita atunci când încearcă să acceseze 

Fonduri Europene 

1. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate si administrative stipulate 

in ghidul de finanţare.  

Multe proiecte de finanțare sunt respinse inca din prima faza de evaluare 

datorita tratării cu superficialitate a conditiilor de eligibilitate si 

administrative. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului – trebuie să fie 

analizate cu mare atenţie.  

La fel de importanta este şi respectarea condiţiilor de eligibilitate ale 

proiectului, de la modul in care acesta contribuie la atingerea obiectivelor 

programului de finanțare, condițiile cu privire la la capacitatea operationala 

(experiența si numărul de personal implicat in gestionarea proiectului) si 

financiara.  

La acestea se mai adăugă şi condițiile administrative ale proiectului şi 

solicitantului precum obținerea şi atașarea tuturor avizelor, certificatelor, 

declarațiilor si documentelor in formatul, valabilitatea şi conținutul solicitate de 

programul de finanțare. Respectarea pas cu pas a condițiilor enumerate, in 

concordanta cu ghidul de finanțare specific programului accesat, va duce la 

evitarea respingerii proiectului in etapa de evaluare a conformității 

administrative si a eligibilității.  

2. Analiza superficiala a grilei de evaluare tehnica si financiara inainte 

de demararea proiectului 

Înainte de demararea unui proiect, mulți solicitanți ignora sau acorda prea 

putina importanta grilei de evaluare tehnica şi financiara a programului de 

finanțare care ii poate ajuta sa estimeze punctajul minim si maxim pe care 

proiectul lor l-ar putea obține. Un punctaj mic va duce, de cele mai multe ori, la 



 

neîncadrarea proiectului in lista celor care vor primi finanțare. Aceasta scăpare 

poate fi foarte ușor remediata, auto-evaluarea cu ajutorul grilei de evaluare fiind 

una dintre cele mai importante si eficiente masuri pe care le poate lua 

solicitantul pentru a se asigura ca proiectul sau are șanse de reușita. Realizarea 

unei evaluări solide înainte de predarea proiectului poate ajuta in mai multe 

feluri: de la estimarea punctajului pe care îl poate obține, la identificarea acelor 

criterii la care ar putea obține un punctaj mic şi căutarea unor variante de 

îmbunatăţirea lor, si, nu in ultimul rând, evitarea consumului de timp, bani si 

resurse, pentru un proiect cu șanse reduse de finanțare.  

3. Stabilirea unor obiective SMART eronate 

Demararea unui proiect de finanțare fără stabilirea unor obiective SMART 

adecvate este o greșeala frecventa întâlnită în procesul de redactare si 

planificare. Aceasta va influenta structura, conținutul, activitățile, fundamentarea 

si punctajul acordat de către evaluatori sau rezultatele implementării proiectului. 

Obiectivele SMART trebuie sa fie: 

- Specifice – indica exact ceea ce se dorește a se obține; 

- Măsurabile – pot fi cuantificate cantitativ si/sau calitativ; 

- de Atins – pot fi întradevăr atinse prin implementarea proiectului; 

- Relevante – contribuie la impactul vizat prin proiect; 

- (definite) în Timp –conțin intervalul in care este prevăzut a se realiza. 

 Respectarea acestor cerințe in stabilirea obiectivelor va influenta punctajul unor 

criterii de evaluare precum: relevanta proiectului pentru obiectivele programului 

de finanțare, calitatea, coerenta si maturitatea lui.  

4. Activităţi incomplete, neclare şi necorelate cu obiectivele proiectului 

Sectiunea de planificare a activităților este una care generează numeroase greseli, 

precum omiterea unor activitati esentiale si obligatorii (organizarea licitațiilor, 

achizițiilor, realizarea dosarele de plata, cererilor de rambursare, publicitatea si 

auditul proiectului etc), descrierea neclara a acestora si necorelarea unora cu 

obiectivele proiectului. Asemenea omisiuni vor influenta decisiv evaluarea 

proiectului, eligibilitatea cheltuielilor si procesul de implementare. Pentru a evita 

asemenea scapari se recomanda o planificare detaliata a activitatilor, cu o 



 

prezentare clara si o estimare reala a timpului de realizare, intr-o insiruire logica 

si in corelare cu obiectivele proiectului. 

5. Lipsa detaliilor de fundamentare şi prezentare a proiectului 

Numeroși solicitanți nu acorda o atenție ridicata fundamentării proiectului, 

tratând cu superficialitate secțiunile din cererea de finanțare, planul de afaceri, 

sau studiul de fezabilitate. Aceasta nu este o greșeala care ar putea atrage 

neeligibilitatea proiectului, ci una care va influenta punctajul acordat anumitor 

criterii, înțelegerea proiectului de catre evaluatori, si va crea dificultăţi majore in 

procesul de implementare precum si in atingerea obiectivelor propuse. Pentru 

evitarea acestei greșeli se recomanda mai multa atenție pentru cerințele privitoare 

la realizarea documentațiilor, prin fundamentarea si prezentarea detaliata a 

informațiilor conținute in proiect. 

6. Greșeli în realizarea bugetului 

Numeroase greșeli se strecoară in etapa de realizare a bugetului proiectului, cele 

mai frecvent întâlnite fiind încadrarea greșită a cheltuielilor în eligibile şi 

neeligibile, nerespectarea plafoanelor pentru anumite tipuri de cheltuieli (10% 

din valoarea proiectului cheltuieli cu achiziționarea terenului, 50% cheltuieli cu 

realizarea construcției, 10% cheltuieli de consultanta si proiectare et.c), 

supraevaluarea nejustificata a unor cheltuieli, aplicarea TVA-ului unor cheltuieli 

netaxabile, depășirea limitelor de buget, lipsa bugetarii unor cheltuieli necesare 

implementării proiectului si erori in calcularea liniilor de buget. Solicitantul ar 

trebui sa acorde o atenție ridicata realizării bugetului, fiind una dintre primele 

sarcini ale acestuia. 

7. Lipsa unei analize a modului de obținere si utilizare a surselor de 

finanțare 

Aceasta este una dintre cele mai grave erori, care creează probleme majore in 

etapa de implementare a proiectului. Lipsa unei analize fundamentate a modului 

de obținere a finanțării pentru contribuția proprie a solicitantului (pentru 

numeroase programe contribuția proprie poate ajunge pana la 40% - 50%), 

menționarea unor surse de finanțare neverificate in prealabil si inexistenta unui 

plan de utilizare a surselor de finanțare in implementarea proiectului (trebuie 

ținut cont de faptul ca finanțarea nerambursabila se decontează după realizarea 

cheltuielii de către beneficiar). Pentru a evita aceste greșeli solicitantul ar trebui 



 

sa îşi identifice clar sursele proprii de finanțare, să aibă o discuție cu banca pentru 

a afla condițiile si valoarea maxima a finanțării pe care o poate primi şi să îşi 

planifice realist modul de utilizare eficient al surselor de finanțare. De multe ori 

acesta greșeala duce la imposibilitatea demarării sau finalizării implementării 

proiectelor. 

         8. Realizarea unor previziuni financiare nerealiste 

O greșeală frecvent întâlnita, datorita superficialității modului de abordare a 

secțiunii de previziuni financiare si calcul al indicatorilor, pe care solicitantul nu 

o considera importanta si o tratează in așa fel încât sa dea cifrele cat mai bine. 

Realizarea unor previziuni nerealiste privind veniturile si cheltuielile generate 

de un proiect, calculul unui cash-flow eronat si obținerea unor indicatori 

supraestimați pot cauza grave probleme de sustenabilitate si profitabilitate a 

unui proiect, putând pune solicitantul în situația de a fi nevoit sa returneze banii 

primiți deoarece nu si-a atins rezultatele previzionate. Pornind de la aceasta 

posibilitate, solicitantul ar trebui sa trateze cu toata atenția acesta secțiune, 

respectând pașii şi criteriile specifice. 

9. Durata de implementare nerealistă 

Estimarea nerealista a duratei de implementare apare la numeroase proiecte 

aflate in implementare, cauzata in special de o planificare nerealista a 

activităților, de neluarea in calcul a unor perioade de rezerva, de lipsa surselor 

de finanțare necesare demarării proiectului, de necunoașterea exacta a 

procedurilor de achiziții publice si a duratelor de realizare a acestora. Estimarea 

unei durate nerealiste pentru implementare va putea duce la necesitatea unor 

documente necesare pentru justificarea prelungirii acesteia ţi chiar la neprimirea 

finanțării. Pentru a evita aceasta greșeala, in faza de planificare, solicitantul ar 

trebui sa calculeze durata de implementare plecând de la activitățile proiectului si 

de la intervale de timp realiste de realizare a acestora, nu de la premisa „in cat 

timp as vrea sa realizez proiectul”. 

10. Acordarea unei atenții reduse elementelor de achiziții publice, 

ajutor de stat, informare si publicitate 

Complexitatea procedurilor cu privire la achizițiile publice, a activităților de 

informare si publicitate aferente perioadelor de implementare si post-

implementare, a noțiunii de ajutor de stat, generează numeroase greșeli care pot 



 

determina nedecontarea unor cheltuieli, refuzarea proiectului sau solicitarea 

realizării unor modificări in documentațiile de solicitare a finanțării sau in 

dosarele de rambursare. Pentru evitarea acestor greșeli se recomanda citirea in 

prealabil a documentelor cu privire la achizițiile publice, respectarea cu strictețe 

a cerințelor din ghidurile de finanțare cu privire la informarea si publicitatea 

proiectului si verificarea daca proiectul intra sub incidenta ajutorului de stat.  

 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care sunt etapele de evaluare şi selectare a proiectului? 

2. Care sunt criteriile de  evaluare a proiectului şi punctajul acordat pentru 

fiecare componentă a proiectului? 

3. Care sunt cele zece greşeli ce pot fi evitate accesând Fondurile Europene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 16: LANSAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea şi analiza aspectelor cheie a etapei de lansare şi implementare 

a proiectului; 

- caracteristica şi atribuţiile resurselor umane în cadrul etapei de 

implementare a proiectului; 

- descrierea acțiunilor ce trebuie să fie respectate la etapa de implementare 

a proiectului. 

 Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, lansare, implementare, comitet de coordonare , 

echipa de  proiect, grupul de lucru, managerul proiectului. 

 

Iluzia că „cel mai important este să obţinem finanţarea, restul le rezolvăm” rămâne 

doar iluzie pînă începe lucrul cu adevărat la lansarea şi implementarea 

proiectului. De fapt, a obţine succes la etapa de acceptare sau aprobare a unei 

propuneri de proiect, este doar 50% din ceea ce trebuie să fie realizat. Cum 

asigurăm că proiectul este realizat cu succes, responsabil, transparent, în 

cooperare, în consultare permanentă a activităţilor planificate? Acestea sunt 

doar câteva întrebări la care trebuie să găsim soluţii constructive pentru a reuşi 

un proiect de succes. 

Orice activitate, eveniment, şedinţă, etc. are succes dacă este planificat/ă foarte 

bine, dacă există motivaţie şi dacă este o echipă de oameni competenţi să 

realizeze aceste lucruri. La fel se întâmplă şi în cazul proiectelor – pentru a avea 

succes, ele trebuie să fie foarte bine planificate, organizate, coordonate. Aspecte 

cheie care se i-au în vedere la această etapă de lansare şi ulterior, implementare, 

a unui proiect sunt:  

- Cum ne asigurăm că avem susţinere politică şi instituţională în 

implementarea proiectului? 

- Cum ne asigurăm că proiectul va îmbunătăţii problemele identificate şi va 

produce impactul dorit la nivel de comunitate sau regiune? 

- Cum ne asigurăm că terţele persoane aparţinând sistemelor şi instituţiilor 

existente, vor utiliza aceste rezultate? 



 

Pentru a putea răspunde la aceste întrebări, este necesar să fie elaborat un 

sistem de organizare ierarhizat, dar având în vedere şi importanţa cooperării 

între diferitele structuri pentru a avea un sistem eficace. Pentru aceasta este 

important să existe o comunicare atât verticală cât şi transversală.  

Lucrul cel mai important care trebuie avut în vedere când se stabileşte cadrul 

instituţional al proiectului este de a identifica şi defini foarte clar 

responsabilităţile şi competenţele care vor fi asumate de către membrii echipei 

de proiect, precum şi cele ale partenerilor în diferitele etape de realizare a 

proiectului, inclusiv aspectele de natură financiară.  

Iată un exemplu de structură organizatorică din punct de vedere al resurselor 

umane per proiect, care ar putea fi luat drept exemplu pentru proiectele dvs.: 

1. Comitetul de Coordonare (sau Comitetul de organizare a proiectului, din 

care pot face parte diverşi actori cheie vizaţi direct sau indirect de proiect) 

2. Echipa de proiect (lista tuturor persoanelor cheie cu competenţele necesare 

pentru implementarea cu succes a proiectului nostru) 

3. Grupurile de lucru (dacă proiectul implică expertiză tehnică, pe conţinut, pe 

un domeniu anume sau mai multe domenii, este crucial să fie create grupuri de 

lucru de experţi, formatori, consultanţi, etc. care de asemenea vor avea o listă 

concretă de sarcini, etc.)  

4. Managerul de proiect (persoana cheie, responsabiliă în totalitate de livrarea 

rezultatelor proiectului, precum şi de supervizarea generală a proiectului şi a 

tuturor componentelor acestuia). 

 

Mai jos sunt prezentate mai multe detalii despre rolul fiecărui actor cheie: 

Comitetul de Coordonare (sau Comitetul de organizare a proiectului, din care 

pot face parte diverşi actori cheie vizaţi direct sau indirect de proiect) 

Orice proiect are desemnat un Comitetul de Coordonare (sau Board-ul 

proiectului), care are ca şi responsabilitate majoră monitorizarea evoluţiei 

generale a proiectului în conformitate cu fişa de proiect. În cadrul Comitetul de 

Coordonare trebuie să fie reprezentate toate părţile implicate, responsabilii entit

ǎţilor partenere în cadrul proiectului. 



 

Comitetul este condus de cǎtre un preşedinte desemnat dintre responsabilii 

parteneri în proiect. În alegerea acestuia se va ţine cont de importanţa 

respectivei entităţii în desfăşurarea proiectului din punct de vedere operaţional. 

Preşedintele supervizează proiectul periodic. 

Comitetul de coordonare are următoarele atribuţii: 

o Asigură concertarea şi coordonarea diferitelor părţi implicate în proiect; 

o Joacă rol decizional şi de impulsionare în structura proiectului; 

o Stabileşte orientǎrile generale majore pentru implementarea proiectului, 

criteriile de calitate şi constrângerile (tehnice, financiare, organizaţionale 

şi calendaristice); 

o Aprobă planul de activitate şi structura bugetului; 

o Validează toate deciziile luate la nivelurile  echipei de proiect, etc.; 

o Asigură implementarea produsului sau serviciului realizat; 

o Supervizează progresele înregistrate în desfăşurarea activităţilor 

proiectului la un interval de timp a cărui periodicitate o stabileşte;   

o Monitorizează gestiunea financiară globală a proiectului; 

o Aprobă bilanţul proiectului elaborat de către managerul de proiect; 

o Desemnează managerul de proiect, validează compoziţia grupurilor de 

lucru şi a echipei de proiect; 

o Modifică cu acordul finanţatorului activităţile proiectului care nu 

antrenează schimbări majore asupra rezultatelor aşteptate ale proiectului; 

o Adoptă modificări minore asupra rezultatelor aşteptate ale proiectului, cu 

acordul finanţatorului. 

Echipa de proiect (lista tuturor persoanelor cheie cu competenţele necesare 

pentru implementarea cu succes a proiectului nostru). Echipa de proiect este 

alcătuită din reprezentanţii entităţilor partenere şi este coordonată de către 

managerul de proiect.  Se ocupă de managementul proiectului şi are următoarele 

atribuţii: 

o Elaborează şi implementează proiectul în mod coerent şi unitar; 



 

o Stabileşte un mecanism eficace de coordonare a diferitelor domenii de 

activitate ale proiectului (proceduri, juridic, IT, marketing etc.);  

o Propune componenţa grupurilor de lucru; 

o Răspunde pentru planificarea şi raportarea către Comitetul de Coordonare 

şi partenerii proiectului; 

o contribuie la realizarea estimărilor în procesele de planificare;  

o Identifică ipoteze, constrângeri şi riscuri ce pot afecta proiectul; 

o Gestionează activităţile tehnice ale proiectului;  

o Răspunde de conduita operaţională şi de rezultate; 

o Implementează proiectul în conformitate cu bugetul votat de către 

Comitetul de Coordonare;  

o Asistă managerul de proiect în gestionarea riscurilor şi a costurilor; 

o Analizează toate documentele furnizate de către grupurile de lucru 

o Participă la reuniunile de monitorizare a proiectului; 

o Supervizează activitatea grupurilor de lucru şi decide asupra modalităţilor 

tehnice de implementare a obiectivelor. 

Grupurile de lucru (dacă proiectul implică expertiză tehnică, pe conţinut, pe un 

domeniu anume sau mai multe domenii, este crucial să fie create grupuri de 

lucru de experţi, formatori, consultanţi, etc. care de asemenea vor avea o listă 

concretă de sarcini, etc.)  

Grupurile de lucru reprezintă un instrument de lucru consultativ. Fiecare 

partener direct implicat în implementarea proiectului pilot trebuie sǎ-şi 

desemneze membrii în grupurile de lucru. Planul de lucru ale acestor grupuri 

trebuie aprobat de cǎtre şeful (managerul) de proiect care va urmǎri modul de 

îndeplinire. Implementarea fiecǎrei componente a proiectului va fi realizatǎ de c

ǎtre  mai multe grupuri de lucru (echipe tehnice), care au obligaţia de a raporta 

periodic managerului de proiect. 

În cadrul fiecărui proiect trebuie să se stabilească responsabilitatea şi modul în 

care vor interacţiona grupurile de lucru, precum şi celelate părţi implicate în 

proiect. 



 

Atribuţiile grupurilor de lucru la general: 

o Efectuează cercetǎri, studii, analize etc. în vederea realizǎrii obiectivelor 

stabilite de cǎtre echipa de proiect; 

o Implementează activităţile proiectului; 

o Colectează date şi le analizează; 

o Organizează întâlniri consultative cu persoane sau grupuri, care pot 

contribui la buna desfăşurare a activităţilor proiectului (ateliere de lucru, 

seminarii, interviuri); 

o Furnizează consultanţă şi expertiză într-un domeniu dat;  

o Efectuează o analiză amănunţită a normelor şi practicilor curente pentru a 

putea formula propuneri şi recomandări care să ducă la îmbunătăţirea 

situaţiei; 

o Alertează managerul de proiect în caz de dificultăţi;  

o Raportează managerului de proiect asupra evoluţiilor înregistrate ;  

o Verifică calitatea rezultatelor obţinute şi a documentelor furnizate 

managerului de proiect.  

Experţii grupurilor de lucru 

Aceşti experţi pot fi aduşi şi din afara părţilor implicate, în baza unui contract, 

pentru a executa anumite lucrări în cadrul proiectului, responsabilitatea pentru 

realizarea lucrărilor fiind asumată în mod clar de managerul de proiect. 

Activitatea acestor experţi este mai dificil de controlat direct de beneficiarul 

proiectului. Deoarece beneficiarul este cel care evaluează, în final, succesul 

proiectului, managerul de proiect trebuie să fie în permanenţă atent la prestaţia 

celor angajaţi din afară ca să execute diferite părţi ale activităţii.  

 Intervenţia experţilor şi impactul sub-contractărilor pot să varieze în funcţie de 

proiecte. În ambele cazuri este vorba de a furniza o prestaţie pentru proiect.  

Experţii trebuie :  

o Să furnizeze un rezultat conform cu nevoile validate;  

o Să furnizeze un punct de vedere scris la cererea formulată de către echipa 

de proiect; 



 

o Să îndeplinească obligaţiile în conformitate cu prevederile contractuale; 

o Să colaboreze cu echipa de proiect în cadrul planificării, implementării şi 

evaluării proiectului în cazul unei solicitări. 

Managerul de proiect (persoana cheie, responsabiliă în totalitate de livrarea 

rezultatelor proiectului, precum şi de supervizarea generală a proiectului şi a 

tuturor componentelor acestuia). 

Managerul de proiect trebuie să aibă drept aptitudini competenţa profesională şi 

managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul, claritatea şi 

simplitatea în acţiuni, respectul faţă de client şi parteneri. Un manager 

performant este cel care face rost cel mai rapid de cea mai bună informaţie şi o 

utilizează în cel mai bun mod pentru realizarea obiectivelor proiectului. 

Un manager de proiect trebuie să aibă tot timpul în vedere următoarele elmente 

de politică şi practică a proiectului: orientarea către client sau beneficiar, analiza 

financiară, cultura calităţii, responsabilitatea întregii echipe, produsele şi 

serviciile, furnizorii, pregătirea şi perfecţionarea continuă.  

Managerul de proiect are rolul de a elabora conceptul proiectului pilot şi de a 

duce la îndeplinire obiectivele acestuia. El urmeazǎ sǎ stabilieascǎ bugetul, sǎ 

menţinǎ contactul cu persoanele şi instituţiile interesate şi sǎ asigure informarea 

regulatǎ a diferiţilor parteneri. Deoarece managerului de proiect îi revine 

responsabilitatea finală în succesul sau eşecul proiectului, iată care sunt mai pe 

larg unele din rolurile acestuia:  

o Desemnează şi aprobă membrii echipei de proiect şi a grupurilor de lucru; 

o Configurează obiectivele: stabilirea sau însuşirea obiectivelor şi direcţiilor 

generale de acţiune, interpretarea acestora, reacţia la modificarea lor, 

clarificarea problemelor şi delimitarea zonelor problematice; 

o Defineşte şi aplică Planul de Management al Proiectului (PMP); 

o Garantează asupra carenței globale a activităţilor cu sprijinul echipei de 

proiect şi a grupurilor de lucru ; 

o Gestionează  planificarea  generală  şi   bugetul  (previziune  şi   revizuire),  

identificarea resurselor, negocierile pentru obţinerea lor, păstrarea lor şi 

gestionarea lor în vederea unei utilizări eficiente; 



 

o Conduce, animă, coordonează proiectul (prin delegarea responsabilităţilor 

din partea comitetului de coordonare) cu asistenţa echipei de proiect şi a 

grupurilor de lucru; 

o Stabilește metoda de lucru cu partenerii şi deleagă o parte din 

responsabilităţi membrilor echipei de proiect (stabilirea şi modificarea 

rolului fiecărui membru din echipa de proiect); 

o Stabileşte şi menţine o bună comunicare prin crearea legăturilor între 

diferiţii Factorii interesaţi (stakeholderi) care contribuie la desfăşurarea 

proiectului, astfel încât aceştia să poată să-şi manifeste sprijinul şi 

implicarea; 

o Fixează modalităţile de raportare asupra progreselor proiectului;  

o Raportează  periodic  către  Comitetul  de  Coordonare  asupra  desfăşurării   

activităţilor proiectului;  

o Supervizează progresul activităţilor în timpul lucrărilor grupurilor de lucru; 

o Gestionează la nivelul său, riscurile şi costurile;   

o Validează rezultatele obţinute şi aprobă documentele furnizate. 

Deci, în procesul de implementare a proiectului, managerul de proiect va întocmi 

un plan calendaristic al activităţilor, va convoca şedinţe de planificare, va ajusta 

planul în dependenţă de resursele umane, financiare, etc.  

La etapa de implementare este necesar să se  respecte următoarele acţiuni:  

1. Implementarea Contractului de grant/finanțare; 

2. Urmărirea respectării clauzelor contractuale, a planificării în timp a 

activităţilor si a resurselor alocate; 

3. Respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat 

de către programul accesat; 

4. Elaborarea documentaţiilor şi derularea procedurilor de achiziții publice; 

5. Evitarea cazurilor de conflicte de interes; 

6. Elaborarea rapoartelor de progres si a solicitărilor de informare din partea 

Donatorului / Autoritarii de Management a programului; 



 

7. Desfăşurarea ori de cîte ori este necesar a întâlnirilor operative legate de 

realizarea proiectului cu părţile relevante; 

8. Monitorizarea progresului; 

9. Revizuirea planurilor operaţionale. 

Este important ca la această etapă să se identifice periodic punctele tari şi 

punctele forte, oportunităţile şi ameninţările pentru procesul de implementare.  

- Punctele tari şi oportunităţile reprezintă forţele pozitive şi trebuie 

valorificate pentru a implementa eficient proiectul.   

- Punctele slabe şi ameninţările reprezintă obstacolele care pot face 

implementarea proiectului mai dificilă, iar echipa de proiect avându-le în 

faţă poate identifica modalităţi mai eficiente de depășirea sau prevenirea 

acestora. 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care sunt aspectele cheie a etapei de lansare şi implementare a proiectului? 

2. Caracterizaţi structura organizatorică a proiectului la etapa de 

implementare a proiectului. 

3.  Care sunt  acțiunile ce trebuie să fie respectate la etapa de implementare a 

proiectului? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 17: ASIGURAREA VIZIBILITĂŢII PROIECTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu aspectele practice ale Uniunii Europene privind 

identitatea vizuală ; 

- enumerarea regulilor generale privind identitatea vizuală; 

- descrierea modalităților de asigurare a vizibilităţii proiectului. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, lansare,identitate vizuală, reguli generale, 

slogan, logo, logotip, fotografii, interviu, conferinţă de presă, vizite de prese. 

 

Identitatea vizuală reprezintă un sistem de reguli şi recomandări de aplicare şi 

dezvoltare a  elementelor vizuale fundamentale ale partenerului de dezvoltare  : 

semnătura vizuală (logo +  logotip + slogan), culori, fonturi, atitudine vizuală şi 

ton. Scopul acestui sistem este de a  asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea 

armonioasă în timp a imaginii partenerului de dezvoltare.   

Sistemul de identitate vizuală este în general sintetizat intr-un Manual de 

vizibilitate a partenerului de dezvoltare, elementele vizuale fundamentale 

(diferitele versiuni permise ale semnăturii vizuale, fonturi,  etc.) si alte aplicaţii.   

Identitatea vizuala exprima personalitatea unei partenerului de dezvoltare şi 

determină publicul ţintă sa o  recunoască, sa o memoreze uşor. 

Scopul identităţii vizuale a proiectelor este acela de a prezenta:  

- elementele care trebuie folosite în vederea promovării identităţii 

vizuale a Uniunii  Europene, inclusiv exemple grafice;  

- regulile  generale de utilizare a acestor elemente;  

- situaţiile în care sunt permise excepţii de la aceste reguli. 

Identitatea vizuală este  parte integrantă a contractelor de  finanţare încheiate în 

cadrul programelor finanţate de Uniunea Europeană între Autorităţile  de 

Management/ Organismele Intermediare/STC şi beneficiari. Autorităţile de 

Management,  Organismele Intermediare/STC  şi Beneficiarii trebuie să prevadă 

resursele bugetare  corespunzătoare pentru activităţile şi produsele de 

informare şi comunicare.  



 

Proiectele şi programele cofinanţate de către Uniunea Europeană au obligaţia să 

facă referire la faptul că Uniunea Europeană asigură cofinanţarea pentru acestea 

şi de a face cunoscute activităţile care beneficiază de finanţare. Regulile de 

identitate vizuală sunt stabilite pentru a sprijini pe cât posibil beneficiarii şi 

autorităţile responsabile de managementul programelor să-şi îndeplinească 

această obligaţie 

Pentru a permite ca rezultatul obţinut din implementarea programului/ 

proiectului sa fie mai larg cunoscut, rezultatele proiectelor (reuşite cât şi cele 

nereuşite) vor fi colectate pentru distribuire către toţi participanţii la activităţile 

acestuia cât şi mass-mediei. 

Pe durata fazei de implementare anumite reguli generale trebuiesc urmate: 

o Proiectele (co-)finanţate de Uniunea Europeana au obligaţia (menţionata 

în contract) de a promova faptul că finanţarea este furnizata de Uniunea 

Europeana, şi de a face cunoscute activităţile care beneficiază de aceasta 

finanţare; 

o Imaginea Uniunii Europene va fi promovata cu prioritate, în timp ce 

promovarea instrumentelor financiare (PHARE, ISPA, etc. sau programe 

comunitare) va ocupa un loc secundar; 

o Denumirea de “Uniunea Europeana” va fi folosită în întregime, 

prescurtările (ca de exemplu UE sau EU) nefiind recomandabile; 

o Fiecare proiect va fi identificat (in text) prin instituţia finanţatoare, apoi 

prin instrumentul financiar din care face parte “finanţat de UNIUNEA 

EUROPEANA, prin ……….” 

o Numele instituţiilor finanţatoare şi a instrumentelor de finanţare vor fi 

scrise întotdeauna cu majuscule: UNIUNEA EUROPEANA, ………………..; 

o Identificarea grafica a instituţiei finanţatoare şi a instrumentului de 

finanţare este făcuta prin următorul text plasat lângă sigla UE: “UNIUNEA 

EUROPEANA program (proiect) finanţat prin …………………….” 

o Se pot accepta excepţii de la aceste reguli, doar de la caz la caz, si doar 

pentru campanii de educare, informare şi luare la cunoştinţă, organizate în 

numele Comisiei Europene sau a Delegaţiei Europene. In asemenea cazuri, 

Contractantul va cere în prealabil Delegaţiei Europene aprobare oficiala. 



 

În utilizarea regulilor de identitate vizuală, toate părţile implicate acţionează în 

spiritul parteneriatului şi al ajutorului reciproc. În consecinţă, excepţii de la 

aceste reguli sunt acceptate, de la caz la caz, dacă acestea se justifică, după 

consultarea ACIS de către Autorităţile de Management/ Organismele 

Intermediare/Secretariatele Tehnice Comune sau, după caz, după consultarea 

Autorităţilor de Management/ Organismelor Intermediare/ Secretariatelor 

Tehnice Comune de către beneficiari. 

Tabelul 14 

Model orientativ de panou pentru afişare temporară 

Sigla IS 
Titlul proiectului Locaţia 

Sigla Uniunii Europene Proiect cofinanţat prin FC/ FEDR/ FSE 
 
 

Afirmaţia  aleasă de  Autoritatea de Management,    
care    să sublinieze contribuţia intervenţiei  realizate 

din Instrumente Structurale 
 
 

Contribuţia UE 
(în moneda naţională) 

Sigla Guvernului Republicii  Moldova Contribuţia Guvernului Republicii Moldova 
 
 

Numele Autorităţii de Management 

 
 

Numele Beneficiarului 

 
 

Valoarea proiectului şi termenul de finalizare 
conform contractului 

 

Regula de bază pentru creaţia materialelor de publicitate tipărite sau digitale 

editate ulterior de către Organismele Intermediare şi Beneficiari este: “Ceea ce 

nu este scris, este permis”, pentru stimularea creativităţii editorilor. 

Beneficiarul ce a obţinut finanţarea trebuie să cunoască obligaţiile în ceea ce 

priveşte vizibilitatea şi comunicarea care îi revin prin semnarea unui Contract de 

finanţare cu UE. Aceste obligaţii sunt acoperite, în mod considerabil, de către 

Manualul privind Comunicarea şi Vizibilitatea (denumit în cele ce urmează 

„Manualul”) care poate fi găsit pe site-ul web al  EuropeAid, la secţiunea „Work 

with us” („Lucraţi cu noi”), care include o descriere a principalelor acţiuni care 

urmează a fi luate şi indicii privind utilizarea corectă a articolelor Uniunii 

Europene privind vizibilitatea. 



 

Conformitate cu cerinţele şi modalităţile raportate în Manual este atestată de 

către Beneficiarul ce a obţinut finanţarea în momentul semnării Contractului de 

finanţare. Condiţiile generale, în fapt, stipulează clar că măsurile luate de către 

Beneficiar pentru a promova vizibilitatea rezultatelor obţinute de către Acţiune 

şi pentru a le comunica, trebuie să fie „conforme Manualului privind 

Comunicarea şi Vizibilitatea pentru Acţiuni Externe UE prezentat şi publicat de 

către Comisie” 

Beneficiarul poate descărca de pe site-ul web al  EuropeAid, la secţiunea „Work 

with us” („Lucraţi cu noi”) modele pentru o serie de elemente vizuale care pot fi 

utilizate pentru promovarea gradului de conştientizare asupra rezultatelor 

obţinute cu ajutorul (co-)finanţării Consiliul Europei. 

 
Exemple de instrumente care contribuie la asigurarea vizibilităţii  

unui proiect 
1. Comunicatul de presă 

Comunicatele de presă vor fi emise la lansarea şi la încheierea unui 

program/proiect, precum şi la finalizarea anumitor etape ale 

programului/proiectului, cu condiţia ca informaţia respectivă să constituie o 

ştire: proiectul să aibă un interes clar pentru public şi/sau impact la nivelul 

cetăţeanului (spre exemplu: crearea de locuri de muncă, protecţia 

consumatorilor, creşterea calităţii serviciilor publice etc.). 

Structura: Comunicatul de presă trebuie să fie scurt şi simplu şi să răspundă 

întrebărilor care construiesc o informaţie completă: cine, ce, unde, când, cum, de 

ce. 

Titlul comunicatului trebuie să fie scurt şi percutant (este bine să includă un verb) 

şi să indice, în acelaşi timp, despre ce este vorba în text. 

Primul paragraf trebuie să conţină informaţiile cheie, în general, răspunsurile la 

întrebările  menţionate.  Următoarele  paragrafe se  construiesc pentru a susţine 

informaţia, dezvoltând elementele principale cuprinse în paragraful de debut. 

Astfel, Informaţiile sunt prezentate în sensul descreşterii importanţei – cele mai 

importante la început, cele conexe spre final. 

 În unul din paragrafele următoare se poate insera un citat care să conţină opinia 

unuia dintre personajele-cheie pentru program, despre impactul programului, 



 

scopul acestuia etc. Citatul adaugă culoare textului şi subliniază sursa care emite 

mesajul. 

Finalul comunicatului trebuie să conţină detalii despre evoluţie, termene, etapele 

proiectului. De asemenea, sunt necesare menţionarea persoanei de contact care, 

în cazul unor solicitări, poate oferi mai multe informaţii şi detaliile de contact ale 

acesteia (telefon, fax, email etc.). 

 

2. Conferinţa de presă 

Conferinţa de presă se organizează atunci când informaţia destinată publicului 

justifică o întâlnire cu presa, permițând astfel dezbaterea publică. Exemple: 

programul a trezit deja un interes major în media; programul reprezintă o 

noutate/o realizare deosebită pentru un anumit sector; programul este 

complicat şi necesită multe explicaţii/ clarificări etc. 

Pentru a avea succes, conferinţa de presă trebuie: 

- să fie pregătită cu grijă: alegerea formatului, a locaţiei, a persoanelor care vor 

lua cuvântul, a materialelor ce vor fi înmânate participanţilor; a suportului 

logistic (echipamentul necesar: microfoane, videoproiector/ retroproiector etc.; 

pregătirea suporturilor cu numele persoanelor care vor lua cuvântul, asigurarea 

traducerii, dacă este cazul, decorarea încăperii etc.), transmiterea invitaţiilor 

către persoanele care vor lua cuvîntul; obţinerea confirmărilor la invitaţiile 

transmise etc. 

- să fie moderată în mod profesionist, pentru ca intervenţiile vorbitorilor să 

fie la obiect, pentru a permite întrebări şi răspunsuri legate de subiectul 

conferinţei, ca şi declaraţii de presă pe marginea conferinţei; 

- să fie monitorizată: vor fi analizate modul în care presa a reflectat 

evenimentul, declaraţiile de presă şi interviurile oferite ca urmare a 

conferinţei de presă etc. 

 

3. Vizitele de presă 

Vizitele de presă la proiecte pot fi organizate pentru reprezentanţii presei, cu 

scopul de a le permite o mai bună înţelegere pe teren a stadiului 

programelor/proiectelor. Pentru organizarea acestora, Terţa Parte se va ghida 



 

după aceleaşi principii aplicabile conferinţei de presă, briefing-urilor şi 

interviurilor. 

 

4. Articolele de presă  

 Subiectele tehnice privind proiectele finanţate de Uniunea Europeană pot fi 

prezentate în presă fie prin intermediul comunicatelor de presă, fie prin 

intermediul unor contracte de publicitate. În primul caz, jurnaliştii selectează 

informaţiile pe care le consideră relevante şi publică atît cît consideră interesant 

pentru propria audienţă. 

În cazul al doilea, textele sunt publicate aşa cum sunt trimise de cel care 

angajează spaţiul, ele fiind în mod obligatoriu marcate cu un semn distinctiv - ca 

publicitate. Conform normelor etice Uniunii Europene, apariţia unor texte plătite 

fără semnul distinctiv de publicitate nu este permisă. Interviurile, de asemenea, 

nu pot face obiectul unor contracte de publicitate. 

Exemplu: Pot face obiectul unor contracte de publicitate informaţii utile pentru 

aplicanţii unor scheme de finanţare sau informaţiile despre politicile UE dintr-un 

domeniu, detaliile tehnice necesare derulării unor activităţi. Nu pot face obiectul 

unor contracte de publicitate interviurile – inclusiv cele care oferă detalii tehnice, 

datele concluzive ale unor proiecte, datele care promovează calitatea activităţii 

într-un proiect etc. 

 

5. Fotografiile   

Acolo unde este cazul, contractanţii şi partenerii de implementare trebuie să facă 

fotografii pentru a ilustra progresul proiectelor şi evenimentele legate de acestea, 

de ex. lansarea lor, vizite ale oficialilor europeni etc. Dacă e posibil, se vor insera 

fotografii in toate instrumentele de comunicare. Se pot folosi şi filme şi 

prezentări video.  Următoarele indicaţii vor ajuta contractanţii şi partenerii de 

implementare să identifice imaginile care să ilustreze materialele de comunicare. 

Selectarea fotografiilor: 

- Se vor alege fotografiile care ilustrează cel mai bine proiectul. 



 

- Asiguraţi-vă că persoana care redactează conţinutul şi cea care alege 

fotografiile sunt de acord asupra imaginilor care vor ilustra cel mai bine 

proiectul. 

- Comunicaţi fotografului ce tip de fotografii doriţi. De regulă, este bine sa fie un 

prim-plan al unei persoane sau al unui obiectiv. 

- Fotografiile trebuie sa aibă o legătură evidentă cu proiectul. 

- Subiectul/subiecţii din fotografie trebuie, fie să ilustreze spiritul proiectului, 

fie să reprezinte o persoană importantă implicată in proiect sau care vizitează 

locaţia proiectul. 

- Fotografiile trebuie, ori de câte ori este posibil, să cuprindă reprezentări ale 

unor persoane. 

- E preferabil să fie fotografii ale feţei şi/sau ale bustului, mai puţin ale 

întregului corp. Persoanele trebuie să aibă un aspect plăcut şi să nu fie 

fotografiate cu ochii închişi. 

- O fotografie bună trebuie să conţină între una şi trei persoane iar încadrarea 

prim-planului trebuie făcută în consecinţă. Cînd se fotografiază o strîngere de 

mână, se va evita distanţa mare între persoane (de exemplu, o masă aflată 

între cei doi). 

- Fotografiile trebuie sa conţină, pe fundal, atunci când este posibil, sigla 

proiectului şi a finanţatorului care să poată fi recunoscută. Adesea, o aluzie la 

denumire sau la siglă - cîteva litere sau o siglă pe o şapcă sau pe un tricou.- 

poate fi suficientă pentru a sugera denumirea completă.  

- Fundalul fotografiei trebuie sa fie întotdeauna interesant, pertinent şi atractiv. 

Nu trebuie să conţină detalii inutile sau elemente irelevante, care să distragă 

atenţia de la subiect. (Fundalul unei întruniri desfăşurate în holul unui hotel 

este similar, fie că întîlnirea are loc în Asia, în Africa sau în Orientul Mijlociu, 

aşadar încercaţi, pe cît posibil, să alegeţi un cadru cu un fundal cultural mai 

specific). 

- O fotografie care reprezintă o activitate e preferabilă uneia statice (fotografia 

unei persoane care trage o plasă de pescuit e preferabilă uneia în care 

persoana pescuieşte). 

 



 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care sunt regulile  generale ale Uniunii Europene privind identitatea 

vizuală? 

2. Cum putem asigura vizibilitatea proiectului prin intermediul conferinţei de 

presă? 

3. Cum putem asigura vizibilitatea proiectului prin intermediul fotografiilor? 

4. Cum putem asigura vizibilitatea proiectului prin intermediul articolele de 

presă? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 18: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

Obiectivele sesiunii: 

- identificarea aspectelor teoretice de monitorizare/evaluare a activităţilor 
proiectului; 

- descrierea celor patru deminsiuni ale proiectului în procesul de 
monitorizare ; 

- identificarea şi analiza paşilor de monitorizare şi evaluare a activităţilor 
proiectului; 

- identificarea, formularea şi selectarea indicatorilor de monitorizare; 

- enumerarea criteriilor de evaluare a proiectului. 

- famailiarizarea cu tipurile de raportare a rezultatelor primite la  fiecare 
etapă de implementatre a proiectului. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, monitorizare, evaluare, raportare, progres, 

indicatori, criterii, eficienţă, trensparenţă, impact, durabilitate, eficacitate, 

eficienţă. 

 

A avea o vizibilitate bună a unui proiect încă nu înseamnă că proiectul este 

implementat cu succes, că toţi indicatorii sunt atinşi, că beneficiarii proiectului 

sunt satisfăcuţi, etc. Cum ştim ce merge bine în cadrul proiectului şi ce poate fi 

eficientizat, îmbunătăţit? Cum? Cine? De către cine? Pentru aceste întrebări există 

cel puţin două soluţii: monitorizăm şi evaluăm. 

Principalul scop al procesului de monitorizare este reprezentat de analiza 

fazei de implementare a proiectului şi de identificarea posibilelor deviaţii de la 

scopurile stabilite iniţial. Prin monitorizare asigurăm colectarea informaţiilor şi a 

datelor statistice şi utilizarea indicatorilor relevanţi  şi măsurabili prin 

intermediul cărora să poată fi urmărit procesul implementării. 

Indiferent de obstacole, dacă implementăm un proces de monitorizare eficient, 

atunci putem obţine informaţii în ceea ce priveşte: modul în care resursele 

alocate  şi serviciile furnizate  şi-au atins  ţinta; eventualele schimbări socio-

economice care ar rezulta în urma implementării unei acţiuni sau măsuri din 

cadrul proiectului, precum şi concordanţa acţiunilor întreprinse pentru 



 

implementarea proiectului în conformitate cu cerinţele donatorului şi Acordul 

/Contractul de Grant.  

Monitorizarea ne ajută să efectuăm o verificare regulată a ceea ce facem în mod 

curent, iar informaţiile pot reprezenta indicatori atît cantitativi, cît şi calitativi. 

Ea face parte integrantă din activitatea zilnică de management. Ea ne furnizează 

informaţii prin care echipa de proiect poate identifica şi rezolva probleme de 

implementare şi să evalueze progresul. Matricea logică şi planul de 

implementare a proiectului ne oferă bază pentru aceste activităţi. La această 

etapă, sunt urmărite variaţiile faţă de planul iniţial în ceea ce priveşte cele patru 

dimensiuni ale oricărui proiect: 

o Costurile/resursele; 

o Termenele de îndeplinire a sarcinilor şi de finalizare a activităţilor; 

o Aria de cuprindere a proiectului; 

o Calitatea produselor. 

Obiectivele monitorizării sunt: 

- De a actualiza şi revizui planul iniţial, astfel încît eventualele schimbări să 

fie încorporate; 

- De a oferi informaţiile pe baza cărora sunt iniţiate acţiuni de corectare, în 

cazul în care variaţiile faţă de planul iniţial sunt atît de mari încît pun în 

pericol reuşita proiectului. 

Iată care sunt aspectele de bază care trebuiesc monitorizate cu regularitate: 

1. Ce activităţi se derulează în prezent şi ce progres s-a făcut (la intervale 

săptămânale)? 

2. La ce nivel sunt utilizate resursele şi ce costuri au survenit în legătură cu 

progresul implementării (ex. lunar)? 

3. S-au atins rezultatele dorite (ex. În fiecare trimestru)? (eficienţă) 

4. În ce măsură aceste rezultate conduc la realizarea scopului proiectului(ex. 

Analiza bi-anuală)? (eficacitatea) 

5. Ce schimbări au survenit în mediul proiectului? Se adeveresc ipotezele 

noastre? 



 

Echipa de proiect verifică modul de realizare a obiectivelor şi analizează 

schimbările din mediul proiectului, incluzând grupurile de părţi interesate, 

strategiile şi politicile locale. Dacă nu se înregistrează progresul preconizat 

trebuie întreprinse acţiuni corective. Detalii ale tuturor acţiunilor de acest fel 

trebuie incluse în următorul raport de progres. 

Monitorizarea construieşte baza de informaţii necesare pentru conducere şi 

pentru luarea deciziilor din timpul implementării. De vreme ce monitorizarea nu 

se face doar în cadrul proiectului ci la diferitele nivele de decizie, trebuie să ştim 

ce informaţii sunt necesare pentru controlarea procesului de implementare, cum 

le putem colecta, analiza şi prezenta. De aceea monitorizarea implică de regulă 

următorii paşi: 

Tabelul 15 

Paşii procesului de monitorizare a  proiectului 

Pasul Conţinut 

1. Colectarea datelor (fapte, 

observare şi măsurare) şi 

documentarea lor 

o Indicatori pentru obiectivele de la toate 

nivelurile matricei logice 

o Calitatea şi caracterul corespunzător al 

activităţilor şi al utilizării resurselor 

(performanţă) 

o Mediul proiectului (indicatori pentru ipoteze)  

o Impactul proiectului 

o Cooperarea cu grupurile ţintă şi partenerii 

2. Analiza şi tragerea de 

concluzii (interpretare) 

 

o Comparaţia dintre realizările planificate şi 

realizate (planificate şi neprevăzute) şi 

identificarea devierilor (revizuire) şi concluzii 

o Schimbări în mediul proiectului şi consecinţele 

pentru proiect; concluzii 

o Comparaţia dintre mecanismele planificate şi 

cele reale ale organizării proiectului şi ale 

cooperării cu grupurile ţintă; identificarea 

devierilor şi concluzii 

3. Emiterea de recomandări 

şi întreprinderea de acţiuni 

corective 

 

o Ajustarea agendei activităţilor şi resurselor 

o Ajustarea obiectivelor 

o Ajustarea procedurilor şi mecanismelor de 

cooperare 

 



 

Documentele de monitorizarea internă şi rapoartele de progres înregistrează şi 

prezintă rezultatele acestui proces. Responsabilitatea principală va cădea asupra 

echipei de proiect. 

Cum monitorizăm activităţile? 

Monitorizarea activităţilor compară timpul planificat pentru îndeplinirea unei 

activităţi individuale cu timpul utilizat în realitate. Instrumentul principal este 

planul de implementare care trebuie să fie suficient de detaliat pentru a permite 

o asemenea analiză.  

Dacă termenele limită pentru diverse activităţi sunt de importanţă critică sau 

dacă influenţează timpul începerii altor activităţi, managerul de proiect trebuie 

să reacţioneze adaptând planul, redistribuind resursele etc. Resursele trebuie să 

fie disponibile în calitate şi cantitate suficientă la momentul cerut.  

De multe ori se subestimează timpul pentru procurarea resurselor. Aceasta se 

întâmplă atît cu resurse umane cît şi cele materiale.  

Dacă, de exemplu, aţi lansat anunţ pentru tender pentru procurare de 

echipament, sau anumite servicii, a-ar putea întîmpla că nu aveţi minimum 3 

oferte pentru solicitarea făcută, şi sunteţi nevoiţi să anunţaţi tenderul din nou, 

ceea ce iaraşi va dura în timp! Acelaşi lucru se poate întîmpla în cazul în care 

doriţi să subcontractaţi expert pentru anumite servicii, iar în baza Termenilor de 

Referinţă şi a anunţului, nu aveţi suficienţi aplicanţi. În procesul de 

implementare se pot întîmpla multe lucruri ne-prevăzute (motiv din care este 

important să lucraţi şi cu analiza riscurilor/managementul riscurilor).  

Pentru a asigura continuitatea proiectului trebuie monitorizată în 

permanenţă disponibilitatea fondurilor pentru viitor, incluzînd bugetul 

public, cursurile valutare etc. Cumpărarea de echipamente, contractarea 

lucrărilor şi materialelor trebuie să se supună normelor existente..  

Utilizarea tabelului Gantt facilitează găsirea unei perspective asupra 

conţinutului rapoartelor zilnice, săptămânale sau lunare. Datele obţinute se 

rezumă pentru fiecare activitate şi se introduc în tabelul Gantt. Astfel devine uşor 

să comparăm ceea ce s-a realizat cu ceea ce s-a planificat, linie cu linie, activitate 

cu activitate, incluzînd începutul şi sfîrşitul activităţii, resursele umane folosite, 

materialele şi echipamentele.  



 

Când planificăm procesul de monitorizare, trebuie să ne gândim la 2 tipuri de 

monitorizare de bază:  

1. Monitorizarea procesului: măsoară mijloacele prin care obiectivele sunt 

atinse: aceasta include utilizarea datelor culese până în prezent, informaţii 

asupra progresului activităților şi a modului în care activităţile sunt 

conduse; 

2. Monitorizarea impactului: examinează  impactul activităţilor proiectului 

asupra obiectivelor.  

Toate sistemele de monitorizare trebuie să conţină în acelaşi timp o 

monitorizare a procesului şi o monitorizare a impactului. În acest context, vom 

lua în consideraţie următoarele aspecte: 

o Obiectivele sistemului de monitorizare. Este important să fie definite 

necesităţile/nevoile unui sistem de monitorizare. Acestea vor varia în 

funcţie natura, dimensiunea şi scopurile proiectului, organizarea 

proiectului, instituţiile proiectului, cât şi de parteneri şi finanţatori. Ele ar 

putea fi următoarele:  

- Clarificarea obiectivelor proiectului şi estimarea pertinenţei; 

- Evaluarea progresului înregistrat în direcţia atingerii obiectivelor; 

- Evidenţierea impactului proiectului; 

- Constatarea eficacităţii utilizării resurselor; 

- Învăţarea lecţiilor deprinse din abordarea proiectului; 

- Evaluarea durabilităţii. 

o Cine are nevoie de informaţii pentru monitorizare ?” şi „De ce fel de 

informaţie este nevoie ?” ajută la determinarea a următoarelor aspecte: 

- Cum va fi colectată, analizată şi prezentată ? 

- Care este gradul de precizie necesar ? 

- Care va fi frecvenţa colectării şi analiza informaţiei ? 

S-ar putea să fie  dificil pentru anumiţi parteneri implicaţi în proiect să 

definească în mod exact informaţia de care au nevoie dacă nu au experienţă 

prealabilă în activitatea de monitorizare.  



 

Atelierele de lucru şi sesiunile de informare se pot dovedi utile pentru a-i ajuta 

să-şi identifice nevoile specifice de informaţie.  

Cine are nevoie de informaţii pentru monitorizare? Natura proiectului determină 

nevoia de informaţii pentru monitorizare, dar aţi putea să includeţi următorii 

participanţi : 

- Echipa de proiect; 

- Grupurile de lucru; 

- Organizaţiile partenerilor implicaţi; 

- ONG-uri, comunităţi locale etc; 

- Finanţatorii. 

o Selectarea informaţiei şi indicatorii pertinenţi. Selectarea informaţiei 

necesare pentru a lua deciziile corecte şi a efectua astfel monitorizarea 

reprezintă o operaţiune extrem de importantă. În funcţie de natura 

proiectului, anumite informaţii pot fi selectate (de exemplu într-un proiect 

care managementul deşeurilor, sau servicii de apă şi canalizare). 

Termenul de indicator este utilizat pentru a califica orice informaţie care 

măsoară de o manieră generală evoluţia proiectului, şi în mod specific, 

performanţa lui. Indicatorii sunt disponibili atît pentru faza de monitorizare a 

procesului cît şi a impactului. Indicatorii trebuie să racordaţi la obiectivele 

proiectului. 

Exemplu de indicatori tip pentru monitorizare: 

- Indicatori legaţi de proces: Ex : număr de ore de formare, număr de 

persoane instruite, număr de parteneriate încheiate, număr de activităţi 

aflate în stadiul de concepţie, număr de activităţi derulate (în general 

furnizarea de produse şi servicii [calitatea şi cantitatea lor] este o bună 

metodă de a concepe astfel de indicatori)   

- Indicatori de impact: Ex: număr de locuri de muncă create, calitatea 

produsului creat (mai mulţi indicatori pot fi utilizaţi), n de echipamente 

cumpărate şi puse în funcţiune (în general pentru a putea concepe acest 

gen de indicatori este important să ne bazăm pe gradul de utilizare a 

rezultatelor proiectului). 



 

Sistemul de monitorizare trebuie să fie pe cît de simplu posibil. Cel mai bine este 

ca procesul de monitorizare să se concentreze pe unul sau doi indicatori de bază 

pentru fiecare activitate.  

Cum pot fi selectaţi indicatorii cheie ? 

Indicatorii sunt utili nu numai la măsurarea progreselor proiectului, dar şi 

pentru a reflecta diferitele obiective şi interese ale participanţilor. Indicatorii 

trebuie să fie identificaţi în faza de concepţie a proiectului şi nu în timpul 

desfăşurării proiectului. 

Un bun criteriu trebuie să respecte criteriile următoare: 

- Să fie măsurabil: să se poată înregistra şi analiza calitativ şi cantitativ; 

- Să fie fiabil: monitorizarea cantitativă trebuie să arate modificări 

semnificative statistic; 

- Să fie precis şi verificabil, să fie definit şi măsurat în acelaşi mod de către 

toată lumea; 

- Să fie util: să fie utilizabili de către toate părţile interesate. 

o Colectarea datelor pentru monitorizare 

Odată ce a fost luată decizia despre tipul de informaţie necesară, este important 

să se planifice modalitatea prin care să se obţină aceasta informaţie.  

Există mai multe metode de colectare a informaţiei. De exemplu: 

- Sursele externe (mediu administrativ, academic, anchete/chestionare), 

care sunt foarte utile pentru obţinerea informaţiei de bază ; 

- Dosarele proiectului (procese verbale, minute ale şedinţelor, mailuri etc); 

- Anchete de teren în cadrul comunităţi, care pot fi foarte utile în ceea ce 

priveşte  indicatorii de impact. 

Monitorizarea şi evaluarea sunt instrumente utile pentru a identifica 

punctele tari şi punctele slabe şi a lua cele mai oportune decizii. Procesele de 

monitorizare  şi evaluare trebuie internalizat  ca fiind procese necesare, benefice 

şi utile bunei funcţionări a proiectului. Internalizarea proceselor de monitorizare 

şi evaluare conduce la reducerea riscurilor de asimetrie informaţională şi 

permite creşterea transparenţei activităţii proiectului şi o mai bună culegere a 

datelor şi informaţiilor necesare.  



 

Procesele de monitorizare şi evaluare sunt într-o strânsă conexiune cu 

procesul de planificare. Astfel, dacă nu sunt stabilite obiective măsurabile, 

rezultate ale acţiunii şi rezultate proiectului per ansamblu, monitorizarea şi 

evaluarea nu îşi pot îndeplini scopul propus, acela de a corecta implementarea 

proiectului. De asemenea, activităţile de monitorizare  şi evaluare depind de 

frecvenţa cu care sunt modificate obiectivele  şi rezultatele estimate.  

Monitorizarea și Evaluarea (M&E) este o parte esențială a procesului de 

management, fie în interiorul unei companii, în cadrul unui proiect sau în 

general într-o instituție publică. Cu toate acestea, de multe ori este neglijat, după 

cum mulți angajați percep M&E ca o povară suplimentară pentru activitatea lor 

de zi cu zi. În acest context, aceasta sesiune  subliniază importanța generală a 

M&E pentru toate domeniile de activitate și prezintă mai multe definiții și 

orientările de bază pentru procesele de M&E. 

La început, este important să înțelegem diferența generală dintre monitorizare și 

evaluare, după cum ambii termeni se referă la procese diferite. Monitorizarea 

este un proces interiorizat de urmărire a progresului unui proiect, realizat în 

mod continuu în timpul implementarii ("Suntem pe drumul cel bun?", "Nu avem 

nevoie de adaptarea  activitățile propuse in cadrul proiectului?"), În timp ce 

evaluarea analizează activitățile anterioare și succesul lor după ce proiectul este 

finalizat. 

 Șase argumente generale pentru M&E 

De ce avem nevoie de M&E? Cum poate ajuta angajații în munca lor de zi cu zi? În 

general, există șase argumente principale pentru a pierde mai mult timp pe 

proiectarea și funcționarea adecvată M&E: 

1. M&E ca bază ce privește eficacitatea: Eficacitatea este definită ca 

realizarea unui obiectiv/rezultat clar stabilite. În consecință, unul nu poate 

fi eficient fără formularea și monitorizarea obiectivelor: M&E este, așadar, 

o condiție prealabilă pentru eficacitatea fiecarui proiect. 

2. Sporirea dreptului de proprietate: Prin buna funcționare a sistemului de 

M&E, angajații vor înțelege mai bine și ar putea internaliza față de ceea ce 

obiectivele la care se lucrează. Sesiuni regulate de monitorizare ("Suntem 

pe drumul cel bun?") cu toți membrii echipei asigura o viziune comuna în 

cadrul fiecărui proiect. 



 

3. Creșterea eficienței: punctul de mai sus-menționat, de asemenea, duce la 

creșterea eficienței în cadrul unui proiect. Când membrii echipei sunt 

orientati și munca asupra sarcinilor relevante și vizate conduc la 

rezultatele dorite, iar  resursele sunt cheltuite într-un mod eficient. 

4. Direcție îmbunătățită și managementul calității: Doar cu un sistem 

M&E care funcționează corect, managementul calității eficiente este 

posibilă ("Care sunt greșelile prin care am trecut?" "Cum putem învăța de 

la ele?", etc.). Acest lucru, la rândul său, îmbunătățește capacitățile de 

direcție a managerilor de proiect ("Cum de a reacționa eficient la obstacole 

și probleme?"). 

5. Creșterea transparenței și responsabilitate: În plus, M&E este 

importantă deoarece este o condiție prealabilă pentru transparență și 

responsabilitate. Deoarece autoritățile publice din Republica Moldova 

cheltui banii contribuabililor un mecanism de îmbunătățire a transparentei 

și responsabilitatii este un lucru esențial. 

6. Durabilitate: M&E cu o buna orientată spre rezultate (de exemplu, 

schimbările la ceva), se poate asigura sustenabilitatea unui proiect. Fără a 

ține cont de progresul pe termen mediu și schimbările care apar după o 

intervenție, unei măsuri sunt adesea puțin probabil să fie durabile. 

 

Monitorizarea și Evaluarea, cu un accent bazat spre rezultate, nu este 

complicat, dar este esențial! 

 De ce accentul pe rezultate? 

Întrucât s-au stabilit câteva argumente generale pentru M&E, nu intrebam ce 

trebuie să fie monitorizat și evaluat într-un proiect și ce înseamnă "punând 

accentul pe rezultate"? În timp ce proiectarea specifica a sistemului M&E este 

unul eficient si depășește domeniul de aplicare a prezentei sesiuni, câteva 

definiții de bază pentru M&E trebuie să fie subliniate. De obicei, următoarele 

aspecte sunt monitorizate și evaluate în cadrul proiectelor din sectoare: 

Rezultate: Rezultatele reprezintă modificări ca urmare a unei intervenții. 

Oamenii fac ceva diferit față de ce făceau înainte. Modificările pot fi intenționate 

sau neintenționate, așteptate sau neașteptate, pozitive sau negative. Rezultatele 

apar pe toata durata a proiectului. Ele nu afectează doar grupul țintă definit, dar 

partenerii, intermediarii. 



 

Produs: Produsele sunt acelea livrate de noi, care ne permit să obținem rezultate, 

de exemplu, un manual sau un ghid la fel ca acesta pe care-l citiți acum. 

Activități și instrumente: Activitățile pe care le desfășuram sunt necesare 

pentru a livra produsele, de exemplu, organizarea unui seminar, etc. 

Până foarte recent, mai multe proiecte de dezvoltare din întreaga lume s-au 

preocupat mai mult cu produse și activități, și, în consecință aceasta a fost, de 

asemenea, accentul fiecărui sistem de M&E. De exemplu, în anii 1980, 

organizațiile donatoare din sectorul sanitar centrat pe construirea de spitale in 

țările în curs de dezvoltare rareori luau în considerare rezultatele, de exemplu, ei 

nu au învățat medici sau asistente medicale cum trebuiesc folosite utilaje noi. 

Acest lucru concentrat pe produse s-a dovedit a fi foarte ineficiente în termen 

mediu [exercițiu practic redind diferența dintre produse, rezultate și activitățile, 

anexa]. 

Ținând cont de aceste probleme din trecut, Forumul OCDE la nivel înalt privind 

eficiența ajutorului extern a fost creat pentru a aborda această lacună în 2002. La 

al doilea forum organizat în 2005 la nivel înalt la Paris, atât donatorii cit și țările 

beneficiare au convenit să-si i-a responsabilitatea reciproca pentru atingere a 

rezultatelor. Într-o declarație finală, toate țările au convenit că rezultatele ar 

trebui să fie o temă principală și faptul că aceste rezultate ar trebui să fie 

monitorizate și evaluate mai riguros. Ca urmare a acestui fapt, de asemenea, 

Republica Moldova s-a angajat ca M&E se va axa pe rezultate, în toate sectoarele. 

În acest context, un sistem de M&E în sectorul public dincolo de produse și 

accentul pe rezultate, nu este doar "bine de a-l avea", dar este de fapt ceva ce 

guvernul Republicii Moldova este obligat să facă. 

 

Cum trebuie proiectat un sistem de M&E bazat pe rezultate? 

Proiectarea unui sistem de M&E de înaltă calitate bazat pe rezultate este complex. 

Cu toate acestea, figura de mai jos prezintă șase pași de bază necesari pentru a 

dezvolta buna funcționare a rezultatelor bazate pe monitorizare.  



 

 

Figura 11. Şase pași de bază necesari pentru a dezvolta buna funcționare a 

rezultatelor bazate pe monitorizare 

 Evaluarea unui proiect reprezintă măsurarea performanţei şi progresului 

acestuia comparativ cu planificarea propusă.  

Măsurătoarea oferă informaţii necesare managerului de proiect în procesul de 

luare a deciziilor privitoare la proiect. Cum există numeroase asemănări între 

monitorizare şi evaluare, această componentă se ocupă mai ales de diferenţele 

dintre cele două. 

Evaluarea unui proiect se concentrează asupra a patru aspecte principale: 

- resurse investite; 

- activităţi desfăşurate; 

- rezultate obţinute;  

- impactul realizat . 

Evaluarea, de regulă, răspunde la următoarele întrebări: 

1. În ce măsură proiectul şi-a atins obiectivele şi dacă nu, de ce? 

2. În ce măsură munca (activitatea) a meritat să fie prestată? 

3. În ce măsură a fost bine făcută? 

4. În ce măsură resursele au fost utilizate în mod eficient? 

5. Ce anume a rămas nerezolvat? 

Pentru ca o evaluare să fie întreprinsă, este nevoie de următoarele elemente : 

- Obiective clare şi măsurabile ; 



 

- Indicatori cheie care să arate progresul înregistrat (ca şi la Monitorizare); 

- Informaţii care să permită, cu ajutorul indicatorilor, să se stabilească 

eventuale modificări (ca şi la Monitorizare). 

 Dacă aceşti factori nu sunt definiţi, evaluarea nu este posibilă.   

Scopul evaluării este de a estima impactul şi analiza etapelor unui 

proiect.Obiectivele specifie sunt similare cu cele de la sistemul de monitorizare. 

Fiecare evaluare trebuie să se concentreze asupra unui element esenţial. Dacă 

sunt prea multe obiective, ele trebuie clasate în ordinea priorităţilor.  

 

Alegerea perioadelor de evaluare trebuie decisă în momentul concepţiei 

proiectului.  

Ele sunt în general plasate la jumătatea desfăşurării proiectului, şi la sfîrşit. 

evaluările ex-post trebuie realizate la un anumit interval după sfârşitul 

proiectului pentru a se asigura că impactul asupra proiectului a avut efect.  

Responabilii de evaluare (fie internă, sau externă), trebuie să arate cum au 

ajuns la lista de concluzii. Este important ca rezultatele evaluării să ofere şi 

diferite perspective ale proiectului, din diferite unghuiri sau din prisma soluţiilor 

de alternativă. Foarte multe depind în acest proces de metodologia aplicată 

pentru etapa de evaluare. Cu cît metodologia sau cadrul propus este unul 

structurat, multi-dimensional, cut atît există şanse ca evaluarea să „scoată la 

suprafaţă” diferite aspecte importante ce ţin de proiect.   

De regulă, recomandările unei evaluări sunt bazate pe concluzii. Ele trebuie să 

propună: 

- Ce acţiunui pot fi angajate (în ce scop); 

- Cum ar putea aceste recomandări să fie implementate, de către cine şi cînd; 

- Care sunt constrîngerile şi problemele care pot fi întîlnite; 

- Ce continuare va avea proiectul pentru a se asigura că recomandările vor fi 

urmate.  

Rezultatele evaluării trebuie să fie disponibile pentru toate persoanele 

implicate. Aceste persoane trebuie să facă comentarii asupra rezultatelor. Asta 



 

permite evaluatorilor să aibă acces la anumite detalii, fapte, dovezi, pentru a 

evita interpretarea situaţiei/situaţiilor.  

Partenerii, grupurile de lucru, conducerea proiectului trebuie să aibă 

posibilitatea să faca comentarii asupra modului în care evaluarea este făcută. 

Este util de inclus o estimare a procesului de evaluare propriu zis: 

- Pentru a reflecta asupra experienţei acumulate de către toate părţile 

implicate; 

- Pentru a identifica punctele slabe ale procesului, şi ce efecte ar putea avea 

asupra rezultatelor şi concluziilor; 

- Pentru a trage învăţămintele necesare pentru proiecte viitoare. 

Raportarea este un aspect foarte important în tot cursul implementării 

proiectului, şi de cele mai multe ori donatorii indică în contractul de grant, 

termenii pentru raportare (cu dăţi limită pentru raportare, cu anexele de rigoare 

solicitate, etc.). De cele mai dese ori, donatorii oferă şi model tip de Raport, care 

trebuie să fie cu stricteţe completat.  

Foarte puţini donatori nu au cerinţe stricte faţă de raportare, dar experienţa 

arată că chiar în aşa condiţii, aceştea dau o valoare aparte Raportării, apreciază 

rapoartele detailate, etc.  

În dependenţă de etapa la care se află proiectul, ar putea depinde forma de 

raportare. Motiv pentru care este important ca aceste aspecte să fie revăzute în 

contractul cu donatorul, fie să fie clarificate înainte de începerea proiectului.  

Tipuri de  de rapoarte/raportare:  

1. Raport de iniţiere a proiectului 

- Elaborat la sfîrşitul fazei iniţiale a proiectului 

- Determină relevanţa proiectului, calitatea termenilor de referinţă, 

existenţa planului de lucru, etc.;  

2. Rapoarte de progres 

- Produse în mod regulat și în dependenţă de durata proiectului şi 

amploarea lui; 



 

- Reflectă starea actuală de implementare a proiectului/ programului şi 

stabileşte conformitatea implementării proiectului cu planul de lucru, 

întîrzierile şi conformitatea rezultatelor obţinute cu cele scontate etc.; 

3. Raport în faza finală. În general, un proiect începe să producă rezultate 

încă din prima zi, însă aceste rezultate nu sunt prezentate în mod oficial 

decît la sfîrşitul proiectului. Diseminarea informaţiilor dobîndite în urma 

derulării proiectului, va permite aplicarea rezultatelor obţinute pentru a 

extinde la o scară mai largă beneficiile proiectului. Pe de-o parte 

fiananţatorii au nevoie să ştie cum a progresat proiectul şi ce impact a avut 

asupra comunităţii.  

Pe de altă parte, comunitatea, are nevoie de o sursă de informaţii accesibilă care 

să-i amintească obiectivele proiectului, să-i arate ce a realizat bun pînă acum şi 

ce va putea să continue să implementeze după ce proiectul va fi finalizat.  

Echipa de proiect, ca şi partenerii implicaţi în proiect, vor să cunoască părţile 

bune cît şi pe cele mai puţin bune. Diseminînd / împărtăşind experienţa şi 

cunoştinţele acumulate, se poate de avut un impact pozitiv dincolo de 

implementarea proiectului.  

Lucrurile cele mai importante care trebuie analizate în domeniul diseminării 

rezulatelor proiectului pilot sunt de a defini cine trebuie să le cunoască, care 

trebuie să fie conţinutul informaţiei şi cu ce resurse/surse media. Prioritar 

trebuie informaţi finanţatorii şi Guvernul. De asemenea, oamenii din 

localitate/comunitatea este la fel de importantă, mai ales că proiectul cu toate 

activităţile sale este orientat spre localitate. 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care este diferenţa între procesul de  monitorizare şi evaluare a 
activităţilor proiectului? 

2. Care sunt cele patru deminsiuni ale proiectului care se monitorizază ? 

3. Enumeraţi şi descrieţi paşii de monitorizare şi evaluare a activităţilor 
proiectului. 

4.  Cum sunt identificaţi, formulaţi  şi selectaţi indicatorilor de monitorizare? 

5. Care sunt cele cinci criterii de evaluare a proiectului? 



 

SESIUNEA 19: AUDITUL PROIECTULUI  ŞI  RAPORTAREA. 

 

Obiectivele sesiunii: 

- familiarizarea cu aspectele metodologice de realizare a auditului 

proiectului; 

- enumerarea principalelor servicii oferite de managementul auditului de 

proiecte; 

- identificarea benificiilor managemntului auditului de proiect; 

- indentificarea cerinţelor faţă de Raportul de audit. 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, managementul auditului, beneficii, servicii, 

cerinţe generale, raport de audit. 

 

Dacă la etapa de monitorizare şi evaluare este implicată, în primul rînd, echipa 

de proiect, atunci în procesul realizării unui raport de audit, sînt deobicei, 

implicate companii de consultanţă din expterior, sub-contractate de către 

agenţia donatoare. Auditul poate fi şi intern, doar că el poate să nu se 

concentreze pe ceea ce interesează donatorul.  

Obiectivele auditului de management al unui proiect sau program sînt analiza 

competenţei de management a proiectului/ sau programului şi stabilirea de 

măsuri pentru dezvoltarea în continuare a acestei competenţe de management. 

Obiectele vizate de un audit sunt procesul de management de proiect sau 

program, metodele aplicate, designul echipei de de proiect/sau program etc. 

Auditul managementului unui proiect sau program cuprinde următoarele 

servicii: 

- Analiza proiectului, respectiv a programului prin analiza documentelor, 

interviuri, observarea întâlnirilor, etc; 

- Evaluarea competenţei de management cu alte proiecte/ programe, 

respectiv cu “cele mai bune practici” fie stabilite de companie, fie de către 

donator; 

- Formularea de recomandări pentru dezvoltarea în continuare a 

competenţei de management; 

- Elaborarea unui raport de audit; 



 

- Realizarea unui atelier de audit. 

 Auditul managementului unui proiect sau program este realizat de o echipă 

de auditori în colaborare cu reprezentanţi din organizaţia/instituţia care 

implementează proiectul sau programul.  

Auditul proiectelor sau programelor este realizat în conformitate cu standardele 

şi indicatorii agreaţi între compania de consultanţă şi donator. În scopul 

efectuării raportului de audit, agenţia/instituţia implementatoare lucrează cu o 

echipă de auditori externi. Donatorul decide cine va fi responsabil de efectuarea 

auditului, aceasta este o procedură internă a donatorului, iar resursele financiare 

bugetate pentru această componentă, chiar dacă sunt indicate de cele mai dese 

ori în bugetul proiectului, sunt direct gestionate de donator. În unele cazuri, 

bugetul pentru audit nu se regăseşte în bugetul proiectului. Totul depinde de 

donator şi procedurile/regulile sale de funcţionare la acest capitol. 

Acest proces de audit al proiectului are o serie de beneficii pe termen lung 

atît pentru instituţai care implementează proiectul cît şi direct, pentru membrii 

echipei de proiect:     

Pentru  managementul proiectului.   

Identificarea punctelor tari, a punctelor slabe şi a potenţialului de optimizare în 

ceea ce priveşte managementul de proiect aplicat; contribuţie la asigurarea unei 

maturităţi ridicate de managementul proiectelor în proiect; contribuţie la 

realizarea obiectivelor proiectului. 

Pentru instituţia publică care este orientate spre noi proiecte pe termen lung. 

Contribuţie la optimizarea succesului instituţiei; dezvoltarea de competenţe de 

management de proiect pe termen lung. 

Pentru membrii echipei de proiect.  

Transparenţă în ceea ce priveşte punctele tari şi punctele slabe, potenţialul de 

optimizare a managementului de proiect în proiectul vizat; clarificarea acelor 

activităţi care trebuie realizate individual în proiect. 

Pentru donator, grupurile ţintă ale  proiectului  

Clarificarea activităţilor ce trebuie realizate individual în proiect; contribuţie la 

realizarea optimă a obiectivelor proiectului. 

Pentru parteneri şi furnizori  Contribuţie la optimizarea colaborării în proiect. 



 

Pentru proiectele finanţate, auditul se bazeaza pe un studiu complet şi 

întelegerea clauzelor stabilite în Contractul de finanţare nerambursabilă, o 

atentie deosebită acordandu-se aspectelor calitative ale proiectului, testării 

conformităţii cu procedurile şi cerinţele stabilite prin clauzele contractului de 

finanţare sau în alt document agreat cu finantatorul. 

Principalele activităţi a auditorului proiectului:        

- Analizarea şi verificarea naturii, legalităţii şi corectitudinii cheltuielilor; 

verificarea folosirii sumelor primite ca avans; 

- Auditul conturilor terţelor părţi; confruntarea cheltuielilor cu conturile 

special desemnate si cu bugetul proiectului; 

- Verificarea resurselor financiare ale proiectului (inclusiv avansuri primite 

de la finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari si alte venituri generate de 

proiect); Aici, se vor analiza extrasele bancare, soldul din contul bancar al 

proiectului (vezi tema Lansarea şi implementarea proiectului, nota la 

aspectul financiar al proiectului); 

- Informaţii privind amplasarea precisa a sediului unde se afla originalele 

documentelor justificative în eventualitatea verificării acestora de catre 

Comisia Europeana, Inspectoratul Fiscal territorial, etc.; 

 Procedurile de  realizare a auditului de proiect cuprinde:  

- Discuţii preliminare cu reprezentanţii echipei de proiect;  

- Întelegerea procedurile de control intern, a procedurilor contabile si a 

celor de raportare utilizate de către beneficiar;  

- Testarea conformităţii cu procedurile şi cerintele finantatorului;  

- Testarea în detaliu a sumelor din situaţiile financiare ale proiectului, 

tabelului centralizator de cheltuieli si contului special, cu scopul de a 

obtine probe de audit suficiente şi corespunzatoare pentru a permite 

emiterea opiniei de audit asupra situatiilor financiare cu scop special, 

intocmite in conformitate cu principiile contabile general acceptate şi cu 

cerintele finantatorului. 

Eventualele nereguli identificate în timpul auditării situaţiilor financiare ale 

proiectului sunt comunicate într-o scrisoare către instituţia supusă controlului 

de audit şi include: punctele slabe ale sistemului de controale interne; politici şi 



 

practici contabile inadecvate; aspecte legate de conformitatea cu clauzele 

generale precum implementarea proiectului în condiţii de economie si eficienţă; 

orice alte aspecte pe care auditorul considera că ar trebui aduse în atentia 

donatorului, agenţiei implementatoare, sau partenerilor proiectului (toate în 

dependenţă de situaţie şi cerinţele donatorului).  

Raportarea rezultatelor auditului proiectului. În dependenţă de natura 

controlului de audit, se întocmeşte Raportul de Audit. Cerinţele faţă de acest 

Raport, de cele mai dese ori, sunt negociate între auditori şi donator. Dacă 

auditul a fost doar unul financiar, atunci raportul corespunzător, va reflecta doar 

această latură a proiectului. Dacă auditul va evalua performanţele înregistrate, 

conţinutul materialelor produse, atunci va fi întocmit un alt tip de raport care să 

răspundă acestor cerinţe. Indiferent de natura raportului, acesta va conţine toate 

constatările, va analiza toate aspectele care s-au realizat, cum au fost realizate, şi 

va oferi o serie de recomandări pentru viitor.  

Deobicei, rapoartele de audit se întocmesc în trei versiuni în original, care 

ulterior sunt distribuite după cum urmează: un exemplar la donator, un 

exemplar organizaţiei implementatoare, şi un exemplar companiei de audit care 

a efectuat raportul. Donatorii solicită că aceste proiecte să fie întocmite în Limba 

Engleză şi Română. 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

1. Care sunt  aspectele metodologice de realizare a auditului proiectului; 

2. Ce  servicii oferă managementul auditului de proiecte? 

3. Care sunt principalele benificii a  managemntului auditului de proiect? 

4. Ce cerinţe generale stau faţă de Raportul de audit? 

5. Care sunt serviciile oferite de managementul auditului de proiect? 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 20: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN IMPLEMENTAREA 

PROIECTELOR LA NIVEL LOCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

Obiectivele sesiunii: 

- prezentarea exemplelor de bune practici în implementarea proiectelor în 

Republica Moldova; 

- familiarizarea cu principalele componente a conceptului de proiect, care a 

avut succes; 

Cuvintele cheie a sesiunii: proiect, autorităţi publice locale, succes, bune practici. 

 

Fiecare comunitate, regiune, ţară din lume are o serie de bune practici în diverse 

domenii de dezvoltare. Ele sînt “bune practici” pentru că au reuşit să creeze 

oportunităţi noi de dezvoltare pentru comunităţile lor, au fost innovative şi s-au 

implementat pentru prima oară în formatul acesta şi comunitatea aceasta, au 

implicat actori cheie, au avut la baza necesităţile reale ale comunităţii, pot fi 

disseminate şi în alte comunităţi similar, pot fi implementate în continuare fără 

resurse din exterior, etc. Toate acestea pot fi cauze sau pre-condiţii, care au 

determinat un proiect sau altul să aibă acest titlu de “bună practică”.     

În contextul autorităţilor publice locale, la fel, există o mulţime de exemple de 

bune practici, acestea sunt APL-uri care au reuşit să atingă standarde înalte pe 

anumite domenii de activitate, au realizări deosebite faţă de alţi colegi din alte 

comunităţi, şi dau dovadă de iniţiativă şi dedicaţie în eforturile lor de a 

imbunătăţi viaţa membrilor comunităţii. 

Aceste bune practici trebuie identificate şi impărtăşite altor autorităţi publice 

locale. Prin schimbul de experienţă, prin învăţare reciprocă, prin schimb 

constructiv de idei se poate de fundamentat o metodologie a  bunelor practice, 

care să devină unul din pilonii cheie de ameliorare a guvernării locale. 

Mai jos, sînt prezentate 3 exemple de proiecte considerate drept bune practici, 

împărtăşite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi  Construcţiilor a 

Republicii Moldova, în luna Ianuarie 2013. 

 

 



 

Proiectul „Managementul deşeurilor menajere în localităţile din raionul 

Teleneşti şi Sângerei” 

    

 

APLICANT Primăria Teleneşti 

Parteneri s. Ineşti, s. Băneşti, s. Budăi, s. Ciulucani, s. Verejeni (raionul Teleneşti) 

şi s. Prepeliţa (raionul Sîngerei).  

PRIORITATEA 3  Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice; 

MĂSURA 3.2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor 

solide, inclusiv colectarea separată, reciclarea şi crearea poligoanelor moderne 

de stocare a deşeurilor nereciclabile; 

Obiectivul general al proiectului  Ameliorarea calităţii vieţii a populaţiei 

localităţilor din r. Teleneşti şi Sângerei prin acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei 

mediului ambiant. 

Activităţi majore planificate 

1. Lucrări de amenajare a poligonului de depozitare a DMS; 

2. Sporirea capacităților întreprinderii de salubrizare; 



 

3. Desfășurarea campaniei publice de conștientizare și sensibilizare a opiniei 

publice 

Beneficiari finali 25.508 locuitori, 319 agenţi economici, 29 instituţii 

publice, 2939 gospodării ţărăneşti şi fermieri. 

Suma totală a proiectului 8 616,54 mii lei 

Suma solicitată din FNDR 8 616,54 mii lei ceea ce constituie 100 %  din suma 

totală a proiectului. 

Notă: În anul 2011 s-a elaborat  proiectul tehnic pentru extindere  ”Poligonul 

pentru depozitarea DMS” și s-a verificat de către Î.S ” Serviciul de Verificare și 

Expertizare a Proiectelor și Construcțiilor”, s-au achiziționat: autospecială cu 

capacitatea de 10m3 cu încărcare laterală, tractor pentru deszăpezire, căuş de 

încărcat, plus remorca, presa de balotat deşeuri, 223 eurocontainere și 110 

pubele, tehnica de calcul (1 calculator cu soft Windows 7, 1 imprimanta  

multifuncțională), au fost construite 80 platforme. În 2012, proiectul a realizat 

construcția poligonului de depozitare a deșeurilor, extinderea întreprinderii 

municipale de salubrizare Telenești, achiziționarea a 2 panouri mari și 7 panouri 

mici (format A2), 35 postere format A2, 7000 pliante format A4, 223 stichere 

format A5, 7 intîlniri cu populația (seminare). 

Gradul de valorificare conform planului de finanţare Costul proiectului conform 

deciziei CNCDR nr. 18/12  din 20.12.2012:  8 603,33 mii lei;   Disbursat în anul 

2011 din FNDR- 3 314,54 mii lei;  

Pentru anul de gestiune 2012 au fost alocați 5 288,8 mii lei conform deciziei 

CNCDR  nr.18/12 din  20.12.2012 cu privire la repartizarea mijloacelor 

financiare ale FNDR. Din ei au fost contractați 5 299,49 mii lei, ceea ce constituie 

100,20 % din suma totală. Valorificați 2012 – 5 287,95 mii lei, ceea ce constituie  

99,98% din suma totală; Facturați – 5 287,95 mii lei, ceea ce constituie 99,98% 

din suma totală. 

 

 

 

 

 



 

Proiectul „Servicii calitative de apă și canalizare în orașul Otaci pentru un 

mediu curat în regiunea de Nord” 

  

 

Proiectul dat este constituit din 2 subproiecte. Menționăm că, în prezent, este în 

desfășurare construcția sistemului de canalizare și a stației de epurare. Lucrările 

de reconstrucție a apeductului au fost finalizate în iulie a.c., iar bunurile au fost 

transmise, recent, în proprietatea Primăriei Otaci.  

1. Construcția sistemei de canalizare și a stației de epurare: 

Lucrările de reconstrucție a rețelelor de canalizare și a stației de epurare din or. 

Otaci au demarat în luna septembrie, fiind executate de către operatorul 

economic SRL „VALIS”. Conform contractului,  

2. Extinderea și modernizarea apeductului: 

Lucrările din cadrul acestui subproiect au fost finalizate. Recepția la terminarea 

lucrărilor a fost efectuată la data de 17.07.12  , și ulterior pentru data de 20.07.12 

– recepția finală. La data de 19.09.12 bunurile au fost transmise către 

beneficiarul final, APL or. Otaci. Suma totală valorificată îentru executarea 



 

lucrărilor de reconstrucție a apeductului este de 7 442,58 mii lei, ceea ce 

reprezintă 31,58% din suma aprobată pentru proiectul dat de 23 564,30 mii lei, 

conform deciziei CNCDR nr.17/12 din 20.12.12. 

 

SOLICITANTUL     Primăria oraşului Otaci 

PRIORITATEA 1     Reabilitarea infrastructurii fizice 

MĂSURA1.1        Reabilitarea şi construcţia reţelelor de apă, canalizare şi a  

staţiilor de epurare 

Obiectivul general al proiectului:  

1.Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului 

Otaci 

În cadrul proiectului se preconizează  activităţi Etapa I: 

- Definitivarea conceptului final de renovare şi construcţie a sistemului de 

canalizare şi a staţiei de epurare în baza studiului de fezabilitate existent; 

- Elaborarea proiectului de execuţie a sistemului de canalizare şi de epurare 

a  oraşului. 

- Renovarea sistemului de alimentare cu apa; 

Etapa II: 

- Renovarea sistemului de canalizare si epurare a apelor uzate; 

Suma totală a proiectului: 25 559 700 lei;  

Suma solicitată in total de la FNDR – 25 559 700 lei.  

Durata de implementare a proiectului:  24 luni 

Obiective specifice: 

1. Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului Otaci. 

2. Asigurarea locuitorilor oraşului Otaci cu  un sistem renovat de canalizare;  

3. Reducerea poluării răului Nistru. 

Necesităţile şi dificultăţile atestate în regiunea respectivă.Îmbunătăţirea 

infrastructurii de asigurare cu apă potabilă şi renovarea sistemului de 



 

canalizare-epurare este prioritatea majoră pentru APL or. Otaci. Activităţile 

proiectului vor contribui la realizarea priorităţii: 

 1.Reabilitarea infrastructurii fizice măsura 1.1   prin  construcţia şi reabilitarea 

apeductului şi sistemei de canalizare şi epurare. Populaţia oraşului nu dispune la 

moment de servici calitative de alimentare cu apa şi canalizare. Conform 

Strategiei Naţionale de asigurare cu apă potabilă a localităţilor , Oraşul Otaci este 

inclus în Lista localităţilor prioritare pentru aprovizionare  cu apă şi canalizare 

pentru perioada 2008-2012. În partea de sud a oraşului nu există sisteme de 

epurare, blocurile locative cu 5 şi 9 etaje au fost date în exploatare cu bazine de 

stocare a apelor reziduale, acestea n-au fost niciodată curăţate, s-au construit 

conducte de revărsare a apelor reziduale direct în Nistru. Astfel, anual în Nistru 

se varsă 135 mii m.3 de ape reziduale. Această situaţie afectează sănătatea 

tuturor celor care locuiesc în bazinul râului Nistru, utilizează apa din Nistru. 

Avantajele proiectului şi a activităţilor propuse pentru satisfacerea nevoilor/ 

necesităţilor şi depăşirea dificultăţilor vizate Pentru implementarea cu succes 

a proiectului investiţional, Primăria Otaci dispune de proiect de execuţie pentru 

reconstrucţia sistemului de alimentare cu apa. Proiectul este verificat si avizat in 

modul stabilit. Valoarea acestui proiect este  de 7 010 860 lei.  Însa pentru a 

respecta condiţionalitatea ca nu poate fi realizat un proiect de infrastructura in 

sectorul de alimentare cu apă fără a avea un sistem centralizat de evacuare si 

epurare a apelor uzate, primăria Otaci are nevoie si de un proiect de execuţie 

privind canalizarea oraşului. Primăria dispune de studiu de fezabilitate,  care 

argumentează sumă de 18 000 000 lei necesară pentru construcţia sistemei de 

canalizare şi a staţiei de epurare. Renovarea sistemului de alimentare cu apa 

trebuie să fie efectuat concomitent cu extinderea sistemului de canalizare, 

pentru ca rezolvarea unilaterala a problemei va provoca creşterea volumului de 

apa deversat in râul Nistru. Din aceste motive şi luând in consideraţie lipsa 

surselor financiare locale, necesare pentru a  elabora proiectul de execuţie,  

implementarea acestui proiect, de o importanta majora pentru regiune, poate 

deveni nerealizabil. Se propune realizarea acestui proiect in mai multe etape. 

Etapa I – pentru  anul 2010 de a aloca finanţarea necesara elaborării proiectului 

de execuţie privind evacuarea si epurarea apelor uzate in or. Otaci şi de  executat 

construcţia sistemului de alimentare cu apa. Etapa II – anul 2011 ,  construcţia 

sistemei de canalizare si epurare a apelor uzate din or. Otaci. 



 

Potenţialii beneficiari ai proiectului/grupul ţintă. 

1. 8400 locuitori ai oraşului Otaci; 

2. 21 întreprinderi economice; 

3. 7 instituţii publice; 

4. Primăria oraşului Otaci; 

5. ÎM „Direcţia Locativ Comunală Otaci”; 

6. Toate localităţile situate de-a lungul Nistrului mai jos de oraşul Otaci; 

7. Consumatorii apei potabile, care se alimentează din sursele râului Nistru; 

Descrierea succintă a activităţilor proiectului: 

Activitatea 1.  Definitivarea conceptului final de renovare şi construcţie a 

sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare în baza studiului de fezabilitate 

existent ( luarea deciziei finale  de către Consiliul local). 

Activitatea 2. Achiziţii publice de contractarea de servicii de elaborare a 

desenelor tehnice ale sistemului de canalizare şi epurare a or. Otaci. . 

Activitatea 3. Coordonarea  cu AE proiectant  selectat asupra  particularităţilor şi 

cerinţelor elaborării desenelor. Se va ţine cont de concluziile experţilor şi 

obiecţiile din cadrul vizitei în teritoriu   

Activitatea 4. Elaborarea proiectelor de execuţie. Toate avizele pentru 

elaborarea desenelor de execuţie vor fi puse la dispoziţia ADR NORD de către 

administraţia locală a or. Otaci 

Activitatea 5 . Verificarea proiectelor de execuţie. 

Activitatea 6. Realizarea construcţiei de extindere şi modernizare a apeductului. 

Produsele proiectului  

o Proiecte de execuţie a lucrărilor de construcţie şi reabilitare a sistemei de 

canalizare şi a staţiei de epurare a or. Otaci  pentru 3500 m de reţele de 

canalizare, 2 bazine de acumulare a apei potabile cu capacitate de 600 m.3. 

şi  2 staţii de epurare cu capacitatea totală de 700 m.c./zi 

o Reţea de apeduct  de 2 500 m 

Rezultatele proiectului 



 

1. Servicii accesibile  de aprovizionare cu apă potabilă pentru toţi 

consumatorii. 

2. Oportunităţi create pentru a  extinderea  şi modernizarea sistemul de apă, 

canalizare si epurarea apelor uzate  a oraşului Otaci. 

3. Aceasta va permite: 

4. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare 

pentru populaţia si economia or. Otaci 

5. Stoparea  procesului de poluare a râului Nistru cu ape reziduale. 

Executarea lucrărilor de reabilitare concomitenta a sistemelor de alimentare cu 

apa si a celui de canalizare si epurare a apelor uzate va permite evitarea cazului 

de poluare sporita a râului Nistru din pricina îmbunătăţirii alimentarii cu apa a 

oraşului. 

In acelaşi timp Consiliul local Otaci, Primăria oraşului necesita sa întreprindă 

următorii paşi pentru o asigurare a durabilităţii proiectului, ca o condiţie al 

finanţării: 

1. Îmbunătăţirea radicală de  management  a  Întreprinderii Municipale 

Gospodăria Comunală  prin: 

2. Reducerea  pierderilor de apă în reţelele de apa care nu vor fi înlocuite in 

acest proiect cu 20%; 

3. Reducerea pierderilor de apa provocate de calitatea joasa a aparatelor de 

măsurare, (contoarelor) cu 15%; 

4. Debranşarea consumatorilor clandestini si neautorizaţi; 

5. Instruirea operatorului privind  calitatea  serviciilor de alimentare cu apa 

si de canalizare;  

6. Mărirea numărului de consumatori   al serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare. 

7. Toate costurile de proiect vor fi preluate de  APL Otaci şi apoi transmise in 

operare in baza unui contract de gestionare către  Î M Gospodăria Comunal 

Locativa Otaci. 

 

 



 

Proiectul „Constructia drumului de acces Dimitrova - Acui" 

  

 

 

SOLICITANTUL Primăria c. Cîietu, r. Cantemir 

PRIORITATEA1 Reabilitarea infrastructurii fizice 

MĂSURA 1.2 Elaborara și implementarea programului de reabilitare a 

drumurilor, care va include acces la toate localitățile regiunii și între polii de 

creștere 

Date generale   Proiectul „Constructia drumului de acces Dimitrova - Acui" a 

fost depus spre finanțare din sursele FNDR în cadrul primului apel de propuneri 

de proiecte de dezvoltare regională în anul 2010.  Proiectul a fost inclus în 

Documentul unic de program 2010-2012, aprobat prin HG Nr 772 din 26 august 

2010. Finanțarea proiectului a demarat cu începere din anul 2012. 

Obiectiv general al proiectului a urmărit asigurarea accesului locuitorilor 

comunelor Cîietu şi Baimaclia spre centrul raional Cantemir prin construirea  

unui drum cu lungimea de 4,2 km între satele Dimitrova şi Acui.  

 



 

Obiectivele  specifice ale proiectului au urmărit: 

1. Construcția drumului de acces Dimitrova – Acui. 

2.Consolidarea  capacităţilor  umane la dezvoltarea infrastructurii comunei. 

3. Asigurarea accesului  liber al locuitorilor din comuna Cîietu (s. Acui), 

Baimaclia (s. Dimitrova), UTA Găgăuzia,  către  drumul naţional Cantemir 

cu ieşire la Romănia  prin punctul de trecere Cantemir-Fălciu. 

Proiectul a fost aplicat de către primăria s. Cîietu, r-nul Cantemir în parteneriat 

cu primăria comunei Baimaclia, r-l Cantemir . 

Justificarea proiectului Odată cu formarea UTA Găgăuzia, satele Cîietu şi 

Dimitrova au fost trecute în raionul Cantemir. De atunci accesul spre centrul 

raional pentru locuitorii satelor Cîietu, Dimitrova, a devenit dificil din cauza 

lipsei infrastructurii rutiere adecvate.  Distanţa pînă la Cantemir este de 40 

km ,dar pe timp nefavorabil Locuitorii acestor sate erau nevoiți să circule spre or. 

Cantemir prin Congaz, Comrat, Cociulia şi să parcurgă peste 190 km tur-retur. 

Din lipsa drumului bolnavii se deplasau greu la spital, elevii nu participau la 

activităţi extracurriculare, poşta venea iarna o dată pe săptămînă. 

Beneficiarii proiectului/grupul ţintă Din start s-au stabilit principalele 

categorii de beneficiari.  Astfel, de rezultatul acestui proiect vor beneficia direct 

toţi locuitorii din comună şi din satele vecine(3200 persoane),agenţii economuici 

din localitate şi din apropiere, 130 familii defavorizate,180 persoane cu diferit 

grad de invaliditate, 208 elevi de la gimnaziul din Cîieti şi părinţii lor. În mod 

indirect vor beneficia locuitorii satelor vecine din UTA Găgăuză şi alţi călători 

Descrierea activităţilor realizate După aprobarea finanțării proiectului, în 

cadul ADR sud a fost desfășurată licitația publică care a fost cîștigată de către SRL 

„Construm”.  

La data de 30 martie 2012 a fost semnat contractul de antrepriză.  

Deja din prima jumătate a lunii aprilie au demarat lucrările de construcție a 

drumului. În perioada aprilie- august au fost executate lucrările de terasament și 

consolidare a acostamentelor. În perioada septembrie-decembrie au fost 

executate lucrări de construcție a îmbrăcămintei rutiere. Concomitent au fost 

realizate lucrările de artă (construcția podețelor tubulare și dereptunghulare). În 

localitatea Dimitrova a fost amenajat trotuarul (600 m2). Concomitent cu 



 

realizarea lucrărilor de construcție, administrația locală a dus și ul lucru de 

informare a cetățenilor organizînd adunări sătești în cadrul cărora cetățenii au 

fost informați despre mersul lucărilor. Către finele anului 2012 majoritatea 

lucărilor sunt finisate. După stabilirea condițiior meteo favorabile se 

preconizează efectuarea recepției la terminarea lucrărilor iar ulterior recepția 

finală a obiectului.  

Produse obținute  

Drum de acces cu lungimea de 4,2 km. 

Rezultate obținute. 

- A fost îmbunătăţit accesul de deplasare către centrul raional pentru 

locuitorii a 3 localități; 

- S-a redus timpul mediu de parcurs; 

- S-a reduce numărul de pericole de accidente, mai ales pe timp nefavorabil; 

- A fost îmbunătăţită conexiunea între satele Cîietu, Dimitrova, Acui; 

Impactul socio-economic. 

Efectul pozitiv pe care îl va avea proiectul odată cu finalizarea construcţiei 

drumului, constă în  reducerea timpului mediu de parcurs şi în  mărirea numărul 

de pasageri, care circulă pe acest traseu pentru a-si satisface diverse nevoi  

urgente, cum ar fi   perfectarea actelor, întremarea sănătăţii, perfecţionarea 

activităţii profesionale, etc. 

Se va micşora numărul şomerilor, care în prezent constituie 28 % din populaţia 

economic-activă. Ei se vor putea angaja la lucru la diverse întreprinderi din raion, 

făcînd naveta. 

În  comună sînt puncte comerciale, care întîmpină probleme cu  aprovizionarea, 

dar mai ales cu transportarea mărfii la locul destinat. Pe de altă parte, sînt mulţi 

antreprenori, care nu-şi pot realiza marfa. Prezenţa drumului ar da posibilitatea 

de a  atrage şi agenţi economici externi care vor investi în sat prin diferite forme: 

comerţ, prestare de servicii, în scopul îmbunătăţirii sferei de deservire a 

populaţiei. 

Rezultatele proiectului vor avea un impact pozitiv în primul rînd asupra 

locuitorilor satelor Cîietu, Dimitrova ,Acui, ameliorîndu-le condiţiile de deplasare.  



 

Benificiarii proiectului. De acest drum se va folosi un număr mare de locuitori 

din UTA Găgăuză.Construcţia porţiunii de drum le va da posibilitate mai multor 

cetăţeni din regiune cum ar fi din Congaz, Beşalma, Ciadîr-Lunga să se deplaseze 

prin Cîietu spre Cantemir cu ieşire la traseul naţional, folosind punctul de trecere 

Cantemir-Fălciu  spre Romania. Astfel s-ar facilita transportarea diferitor mărfuri 

în ambele direcţii. 

Costurile proiectului. Proiectul a fost finanțat exclusiv din sursele FNDR. 

Pentru impementarea proiectului în anul 2012 a fost alocată suma de 15306,7 

mii lei care a fost integral valorificată. 

 

 

 

 

 

Subiectele de evaluare a cunoştinţelor : 

Grupul de autori speră, ca cu ajutorul acestui ghid să completaţi lista exemplelor 

de proiecte de succes la categoria  „Bune practici”. 
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EuropeAid, Brussele, 2004  

2. Project Management Handbook, Novartis Foundation  for Sustainable 
Development, Switzerland, 2005 

3. Planificarea participativă de proiecte Manual,  Viena, septembrie 2004 

4. Materiale-suport oferite de experţii Direcţiei asistenţă externă a 
Canacelariei de Stat al Republicii Moldova, pentru cursul Managementul 
programelor și proiectelor, AAP, Chișinău, 2011. 

 

SESIUNEA 13: BUGETUL PROIECTULUI.  CERINŢELE CONTABILE  
PENTRU PROIECT 

 
1. Project Cycle Management Guidelines, V1, European Commission-

EuropeAid, Brussele, 2004 
2. Ghid al cerinţelor naţionale în Republica Moldova, relevante pentru 

implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor ENPI CBC, 
Chişinău, 2012, http://ncu.moldova.md 

3. Notă Către solicitanţii de finanţare cu privire la evaluarea subcriteriului 
privind “bugetul proiectului”, http://www.fonduri-structurale.ro 

 

http://ncu.moldova.md/


 

SESIUNEA 14: PROPUNEREA DE PROIECT. GHIDUL SOLICITANTULUI 
 

1. Project Cycle Management Guidelines, V1, European Commission-
EuropeAid, Brussele, 2004 

2. Materiale-suport oferite de experţii Direcţiei asistenţă externă a 
Canacelariei de Stat al Republicii Moldova, pentru cursul Managementul 
programelor și proiectelor, AAP, Chișinău, 2011. 

3. http://www.fonduri-structurale.ro 

4. www.adrsud.md 

 

SESIUNEA 15: CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECTARE A PROIECTELOR. 
GREŞELI CE TREBUIE EVITATE 

 

1. Project Cycle Management Guidelines, V1, European Commission-
EuropeAid, Brussele, 2004 

2. Materiale-suport oferite de experţii Direcţiei asistenţă externă a 
Canacelariei de Stat al Republicii Moldova, pentru cursul Managementul 
programelor și proiectelor, AAP, Chișinău, 2011 

3. http://www.fonduri-structurale.ro 

 
SESIUNEA 16: LANSAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 
1. Project Cycle Management Guidelines, V1, European Commission-

EuropeAid, Brussele, 2004 

2. Ghid metodologic de implementare a proiectelor pilot (Ministerul 

Internelor şi Reformei Administrative, Unitatea Centrală pentru Reforma 

Administraţiei Publice), România.  

3. Recomandari privind implementarea proiectelor cu finantare europeana, 
http://www.fonduri-structurale.ro 

4. Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării  
(http://inovatii.gov.md/index.php/ro/proiecte/e-transformarea-
guvernarii. 
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SESIUNEA 17: ASIGURAREA VIZIBILITĂŢII PROIECTULUI 

1. Communication and Visibility Manual for EU External Actions, European 

Commission-EuropeAid, Brussele, 2010 

2. Instrucţiune privind aplicarea regulilor de identitate vizuală, 
http://www.fonduri-structurale.ro 

3. Vizibilitatea unui proiect, Casa Europei Cluj Napoca, 14 Noiembrie 2011 
http://casaeuropei.blogspot.com/2011/11/vizibilitatea-unui-proiect.html 

 

SESIUNEA 18: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

1. SCARLAT,C., GALOIU, H., Manual de instruire avansat în managementul 
proiectelor (PCM), Bucureştiti, 2002 

2. OPRAN, C., STAN, S., NĂSTASĂ, S., ABAZA, B., Managementul proiectelor, 
Editura Comunicare.ro, București, 2002 

3. SIMEK, D., Monitorizarea și Evaluarea proiectului, (articol ), Chişinău, 2013 

4. Project Cycle Management Guidelines, V1, European Commission-
EuropeAid, Brussele, 2004  

5. Project Management Handbook, Novartis Foundation  for Sustainable 
Development, Switzerland, 2005 

6. Planificarea participativă de proiecte Manual,  Viena, septembrie 2004 

 

SESIUNEA 19: AUDITUL PROIECTULUI  ŞI  RAPORTAREA 

1. POLI, M., DESMOND,C.,  KEENEY, D., Project Auditing, Washington D.C., 
2002 

2.  FLOREA, R., Evaluarea şi auditul proiectelor,Bucureşti, 2009  

3. Ghid al cerinţelor naţionale în Republica Moldova, relevante pentru 
implementarea proiectelor finanţate în cadrul programelor ENPI CBC, 
Chişinău, 2012, http://ncu.moldova.md 

4. Auditul proiectelor şi programelor. 
http://www.rgc.com.ro/consultanta/auditul-proiectelor-si-programelor 
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ANEXELE  SESIUNILOR 
 

SESIUNEA 1.  SESIUNEA INTRODUCTIVĂ 

 

ACTIVITATEA1. Răspundeţi, în scris, la următoarele întrebări:  

1. Ce exemple de proiecte aveţi în portofoliu de proiecte, în cadrul APL? 

2. Cum au fost identificate aceste proiecte 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



 

SESIUNEA 2.  INIŢIERE ÎN MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT 

 

ACTIVITATEA 1. Răspundeţi, în scris, la următoarea întrebare:  

În ce context şi cînd aţi auzit pentru prima oară despre managementul proiectelor?   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

ACTIVITATEA 2. Răspundeţi, în scris, la următoarele întrebări:  

Care principii ale Managementului Ciclului de proiect le aplicaţi în activitatea de zi 
cu zi? La care din ele planificaţi să atrageţi mai mare atenţie pe viitor? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

SESIUNEA 3.  PARTENERII DE DEZVOLTARE ŞI ASISTENŢA 
EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA 

 

ACTIVITATEA 1. Cu care donatori externi aţi avut colaborare în vederea 

implementării anumitor proiecte în comunitatea dvs.?  

Care a fost volumul asistenţei externe în comunitatea dvs. în ultimii ani (în cazul în 

care dispuneţi de astfel de informaţii)? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



 

 

LISTA DONATORILOR ACTIVI ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 
Agentia de Dezvoltare 
Austriaca (ADA)   
 
 

Michael 
Schieder, 
country 
director   
 

Mateevici 23B, 2009 Chisinau 
Tel.: +373 (0) 22 739370 
Fax: +373 (0) 22 721411 
chisinau@ada.gv.at 
Office hours Mon-Fri: 09.00 a.m.-
05.00 p.m. 
 

http://www.entwicklung.at 

Banca Europeana pentru 
Reconstructie si Dezvoltare 
(BERD) 
 
 

Libor 
Krkoska, 
country 
director   
 

10th floor, 
63 Vlaicu Pircalab Street 
Sky Tower building 
Chisinau MD-2012 
Moldova 
Tel: +373 (22) 21 00 00 
Fax: +373 (22) 21 00 11 

http://www.ebrd.com 

Biroul de Cooperare al 
Elveţiei în Moldova 
 
  

Georgette 
Bruchez, 
country 
director  

Mateevici Str. 23 B 
2009 Chisinau - Republic of Moldova  
Phone +373 227 31833  
Fax +373 227 27379  
Email chisinau@sdc.net  
 

www.swiss-
cooperation.admin.ch/moldova 

Biroul de Cooperare Tehnică 
al Germaniei GIZ 
 
  

Mr Philipp 
Johannsen 
 

GIZ Project Office in Moldova, 
Bulgara 31 A, MD 2001 
Chisinau 
The Republic of Moldova 
 
Tel: +373 22 86 05 88  
Fax: +373 22 86 08 39 
Email:philipp.johannsen@giz.de 

http://www.giz.de 

Agentia Suedeza de 
Dezvoltare Internationala 
(Asdi) 
 
  

  http://www.sida.se 

Agentia Suedeza pentru 
Crestere Economica si 
Regionala  
 
  

Christina 
Lugnet, 
Director 
General  

Stockholm office on Götgatan 74. 
Office phone +46 8 681 91 00  
Fax +48 8 19 68 26 
tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 

http://www.tillvaxtverket.se 

Agentia SUA pentru 
Dezvoltare Internationala 
(USAID) 
 
  

Gary Linden,  
Country 
Program 
Officer 

American Embassy/Moldova 
Department of State 
Washington, DC 20521-7080 
Tel: 373-22-20-1800 
Fax: 373-2-237277 

http://www.usaid.gov 

Departamentul SUA pentru 
Energie 
 
  

Dr. Steven 
Chu 
Secretary of 
Energy 
 

U.S. Department of Energy 
1000 Independence Ave., SW 
Washington, DC 20585 
Tel: 1-202-586-5000 (Main 
Switchboard) 
Fax: 202-586-4403 
 The.Secretary@hq.doe.gov 

http://www.energy.gov/ 

Departamentul SUA 
pentru Aparare 
 
  

Robert M. 
Gates, 
Defense 
Secretary 
 

1400 Defense Pentagon 
Washington, DC 20301-1400 
+1 703-571-3343 
 

http://www.defense.gov 

US Embassy in the Republic 
of Moldova 
 

Asif J. 
Chaudhry, 
Ambassador 

103 Mateevici street 
Chisinau MD-2009 
Republic of Moldova 

http://moldova.usembassy.gov  
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   Tel: (+373 22) 408 300 (Reception) 
Fax: (+373 22) 233 044 

Corporatia Provocarile 
Mileniului  
 
  

Valentina 
Badrajan, 
director 
executiv 

Nicolae Iorga 21, et. 4, oficiu 5   
  MD 2012, Chisinau  
  Republic of Moldova 
telefon: 85-22-99 
valentina.badrajan@gov.md 

http://www.mcc.gov, 
http://mca.gov.md/  

Departamentul de Stat al SUA 
 
  

  http://www.state.gov/ 

Agentia Turca de Cooperare 
Internationala (TICA) 
 
  

Sibel Saka Program Coordination Office 
Address: Str. Sfatul Tarii 26/1 mun. 
Chişinau, MD-2012, REPUBLICA 
MOLDOVA 
Tel: (00.373.22) 22 35 54 - 29 24 65, 
Fax: (00.373.22) 22 33 04 E-
mail: kisinev@tika.gov.tr   

http://www.tika.gov.tr/en/Icer
ik.ASP?ID=312 

Uniunea Europeana 
 
  

Dirk 
Schuebel  

Delegation of the European Union to 
Moldova 
Kogalniceanu Street nr 12 
MD 2001 Chisinau, 
Republic of Moldova 
Telephone: (+373 22) 50 52 10 
Fax: (+373 22) 27 26 22 
 

http://eeas.europa.eu/delegatio
ns/moldova/index_en.htm 

Liechtenstein 
 
 
 
 

Pham Thi 
Phuong Chi  

Str. Banulescu Bodoni, 25 
Oficiul nr. 21 
Chisinau, MD 2012 
T + 373 22 22-19-50, 23-22-39 
info@led.md 

http://led.md/content/projects.
html 

Guvernul Letoniei  Brivibas Boulevard 36, 
Rīga, LV-1520 
Phone: +371 67082934, +371 
67082800 
Fax: +371 67280469 
e-mail: vk@mk.gov.lv 

http://www.mk.gov.lv/en 

Banca Europeana pentru 
Investitii (BEI) 
 
 

 98-100, boulevard Konrad 
Adenauer 
L-2950 Luxembourg, (+352) 43 
79 1 
(+352) 43 77 04 

http://www.eib.org 

Programul Natiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (UNDP) 
 
  

Kaarina 
Immonen 

UNDP Moldova 
United Nations House  
131, 31 August str., Chisinau, MD-
2012, Moldova 
E-mail: webmaster.md@undp.org   
registry.md@undp.org 
Tel.: (+373 22) 22-00-45  
(switchboard) 
Fax: (+373 22) 22-00-41 

http://www.undp.md/ 

Programul Natiunilor Unite 
pentru Mediu (UNEP) 
 
  

  http://www.unep.ch/roe/ 

Fondul Natiunilor Unite 
pentru Populatie (UNFPA) 
 
  

François M. 
Farah, 
UNFPA Mold
ova Country 
Director 

UNFPA, United Nations Population 
Fund  
31 August, 131 street ,  
Chisinau, Republic of Moldova  
Telephone: 373 22 214002  
Fax: 373 22 214003  
E-mail: office@unfpa.md 
 

http://www.unfpa.md/ 

Fondul Natiunilor Unite Alexandra  http://www.unicef.org/moldov

http://www.mcc.gov/pages/countries/overview/moldova
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pentru Copii (UNICEF) 
 
  

 Yuster  UNICEF 
31 August Str., No. 131 
Chisinau, MD-2012 
Republic of Moldova 
 

a 

Organizatia Natiunilor Unite 
pentru Alimentatie si 
Agricultura (FAO) 
 
 
 
 

  http://www.fao.org/countries/
55528/en/mda/ 

Comisia Natiunilor Unite 
pentru Drepturile Omului 
(UNCHR) 

 Field Operations and Technical 
Cooperation Division 
Geneva, Switzerland  
 
Europe and Central Asia Section 
Tel. +41 22 928 9291 
Geneva, Switzerland 

http://www.ohchr.org/EN/cou
ntries/ENACARegion/Pages/M
DIndex.aspx 

Organizatia Internationala a 
Sanatatii (OMS) 

Jarno 
Habicht 

WHO Country Office 
27, Sfatul Tarii Str. 
Chisinau 
MD-2012 
Country office web site 
urp@euro.who.int 
 

http://www.who.int/countries/
mda/en/ 
http://www.euro.who.int   

Organizatia Internationala 
pentru Migratie (OIM) 
 
 

Martin 
WYSS - Chief 
of Mission 

36/1, Ciuflea str.  
Chisinau, MD 2001  
Republic of Moldova 
Phones: + 373 22 23-29-40; + 373 22 
23-29-41  
Fax: + 373 22 23-28-62  
E-mail: iomchisinau@iom.int 
 

 
http://www.iom.md/ 
  

Organizatia Internationala a 
Muncii  
 
  

 Regional Office for Europe and 
Central Asia: Geneva  
4, route des Morillons  
CH-1211 Genиve 22  
Tel: +41.22.799.6666  
Fax: +41.22.799.6061  
E-mail: europe@ilo.org 

http://www.ilo.org/public/engl
ish/region/eurpro/geneva/wha
t/dwcp.htm 

Programul Naţiunilor Unite 
privind HIV/SIDA, (UNAIDS) 
 
  

UN JT 
Member 
Gabriela 
Ionascu 
UNAIDS 
Country 
Coordinator 
 

MD-2012, Republica Moldova 
Chişinău, str. Bucureşti 67 
Tel.: +373 (22) 24-48-15, 85-59-70, 
85-59-72 
Fax: +373 (22) 85-59-71 
 
e-mail: gabriela.ionascu@unaids.md 
 

http://aids.md/aids/ 

Comisia Economica pentru 
Europa a Natiunilor Unite 
(UNECE) 

 UN Economic Commission for 
Europe, Information Service  
Palais des Nations 
CH - 1211 Geneva 10 
Switzerland, Phone: +41 (0) 22 917 
44 44; Fax: +41 (0) 22 917 05 05; e-
mail:info.ece@unece.org 
 

http://www.unece.org/ 
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SESIUNEA 4.  ISTRUMENTE ŞI MECANISME NAŢIONALE DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ 

 
ACTIVITATEA 1. Ce schimbări/îmbunătăţiri credeţi că s-au produs în ultimii ani 
în Republica Moldova, în ceea ce priveşte dezvoltarea regională? 
 Care aspecte încă trebuie să fie eficientizate? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

SESIUNEA 5-6.  STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI 
 

ACTIVITATEA 1. În cazul în care aveţi experienţă de identificare şi formulare a 

obiectivelor pentru proiecte, ce este pentru dvs. cel mai dificil în acest proces? Ce 

soluţii aţi încercat? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



 

EXEMPLU: ARBORELE PROBLEMEI care poate fi completat cu idei noi (în baza situaţiei din 
localitatea dvs.), discutat în cadrul pilotării programului de formare cu reprezentanţii APL în 
perioada Noiembrie 2012, în cadrul AAP. Acest exemplu de Arborele Problemei, întocmit în 
baza unei probleme specifice care ţine de iluminarea stradală redusă în comunitatea X ,este o 
problemă cu care se ciocnesc marea majoritate a comunităţilor din Moldova, şi care poate fi 
abordată printr-o soluţie durabilă la nivel de comunitate 

Eficienţa energetică este în 

totalitate redusă în comunitatea X 

 

Calitate şi eficienţă redusă a iluminatului 

public în comunitatea X 

Sistemul existent de iluminat în 

comunitatea X format în baza 

concepţiilor de 30-40 de ani vechime, 

din punct de vedere tehnic prezintă 

uzura a sistemului actual de iluminat 

ce depăşeşte 75%. 

 

Imagine negativă a localităţii în rîndul 

populaţiei, avînd la bază un sistem de 

iluminare care nu corespunde 

standardelor existente şi promovate în 

ţările membre a Uniunii Europene. 

 

Balasturile electromagnetice nu sunt 

înlocuite cu balasturile electronice, 

iar sursele de lumină vechi nu sunt 

înlocuite cu cele eficiente în 

comunitatea X 

 

Organelele publice locale nu cunosc 

ce rezerve pot fi generate de 

modificarea sistemului de iluminat al 

comunităţii X  

Sistem de gestiune care realizează 

reglajul fluxului de lumină reieşind 

din perioada nopţii şi nivelul 

traficului nu generează economii de 

energie electrică în comunitatea X  

 

Produsele, tehnologiile şi serviciile 

cu o eficienţă energetică sub o 

valoare reglementată sunt aplicate în 

comunitate X 

 



 

EXEMPLU.  ARBORELE OBIECTIVELOR care poate fi completat cu idei noi (în baza situaţiei din 
localitatea dvs.), discutat în cadrul pilotării programului de formare cu reprezentanţii APL în 
perioada Noiembrie 2012, în cadrul AAP. 

 

 

Standardele şi normele europene aplicate 

în scopul iluminării parţiale a căilor de 

trafic din comunitatea X, iluminînd 

noaptea vitrinele centrelor comerciale, sau 

clădirilor publice; controlul poziţionării 

panourilor luminiscente publicitare  in 

raport de traficul rutier, diminuând astfel 

efectul de orbire şi evitarea distragerii 

atenţiei participanţilor la trafic; 

 

Sporirea calităţii şi eficienţei iluminatului 

public în comunitatea X  

Eficienţă energetică sporită în 

comunitatea X cu 50-70% 

comparativ cu situaţia actuală în 

domeniu, în baza unui system 

modernizat de iluminare publică.  

 

Imagine pozitivă a comunităţii X, 

cu un cadru normativ privind  

iluminatul public adus la normele 

europene în vigoare  

Pînă la 20-35% din consumul initial de 

energie economisite în comunitatea X, 

din înlocuirea balasturilor 

electromagnetice cu balasturile 

electronice şi sursele de lumină vechi 

cu cele eficiente.  

 

Reprezentanţii APL conştienţi de 

rezervele care pot fi provocate de 

modificarea sistemului de iluminat 

în comunitatea X  

 

Pînă la 70% de energie electrică din cea 

consumată la moment în comunitatea X 

economisită, înlocuind corpurile de 

iluminat, implementând un sistem de 

gestiune care realizează reglajul fluxului 

de lumină reieşind din perioada nopţii şi 

nivelul traficului 

Aţiuni întreprinse de diferite 

structuri ierarhice în scopul creării 

iluminatului prietenos şi 

confortabil în perioada de noapte 

în comunitatea X, în conformitate 

cu standardele EU; 

 



 

SESIUNEA 7-8: ALEGEREA STRATEGIEI DE INTERVENŢIE 

 

ACTIVITATEA 1. Care dintre obiectivele din arborele obiectivelor pe care le-aţi 
elaborat anterior, credeţi că merită să fie incluse mai departe în proiect? De ce? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 9-10: CADRUL LOGIC AL PROIECTULUI 

 

ACTIVITATEA 1. Ce legătură, credeţi, că ar putea avea o matrice cu un proiect?  
Ce aspecte ar putea conţine o matrice întocmită în baza detaliilor unui proiect? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 11: STABILIREA INDICATORILOR ŞI SURSELOR DE 
VERIFICARE 

 

ACTIVITATEA 1. Cum, credeţi, că trebuie să fie formulaţi indicatorii pentru 

proiect?  Ar trebui să fie respectate nişte reguli sau nu?Credeţi că există un număr 

limită de indicatori pentru un proiect? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

SESIUNEA 12: PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR UNUI PROIECT 

 

ACTIVITATEA 1. Ce trebuie să conţină planificarea implementării proiectului dvs. 
pentru ca acest proiect să fie unul de succes? Aţi avut exemple de proiecte de succes? 
Dacă da, cum aţi planificat acest proiect? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 13: BUGETUL PROIECTULUI.  CERINŢELE CONTABILE 
PENTRU PROIECT 

ACTIVITATEA 1. Dacă aveţi experienţă de elaborare de proiecte, atunci aveţi şi 
experienţă de elaborare de bugete. De ce aţi avea nevoie pentru a putea elabora cu 
succes un buget per proiect?   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 14: PROPUNEREA DE PROIECT.GHIDUL 
SOLICITANTULUI 

 

ACTIVITATEA 1. Ce credeţi că trebuie să fie luat în consideraţie atunci cînd 
lucrăm la completarea unei propuneri de proiect?   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 15: CRITERII DE EVALUARE ŞI SELECTARE A 
PROIECTELOR. GREŞELI CE TREBUIE EVITATE 

 

ACTIVITATEA 1. Imaginaţi-vă, că sunteţi donatorul care a recepţionat proiectul 
dvs.!  Care sunt aspectele la care veţi atrage atenţia în primul rînd? De ce? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 16: LANSAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 

ACTIVITATEA 1. Aţi primit răspuns pozitiv: propunerea dvs. de proiect este 
acceptată pentru finanţare. Care sunt primii paşi pe care îi veţi întreprinde imediat 
ce aveţi această noutate?    

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 17: ASIGURAREA VIZIBILITĂŢII PROIECTULUI 

 

ACTIVITATEA 1. Ce înseamnă, pentru dvs., vizibilitatea unui proiect? De ce este 
importantă vizibilitatea? Cine are nevoie de vizibilitate? De ce? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 18: MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI 

 

ACTIVITATEA 1. Ce credeţi că este cel mai dificil de monitorizat în cadrul 
implementării unui proiect? De ce? Cum depăşiţi aceste obstacole?     

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

SESIUNEA 19: AUDITUL PROIECTULUI  ŞI  RAPORTAREA 

 

ACTIVITATEA 1. Ce cuprinde un raport de audit a proiectului? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITATEA 2. Ce principii fundamentale şi norme de conduită trebuie să 
respecte evaluatorul? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 



 

SESIUNEA 20: EXEMPLE DE BUNE PRACTICI ÎN IMPLEMENTAREA 
PROIECTELOR LA NIVEL LOCAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

 

ACTIVITATEA 1. Ce condiţii, credeţi că trebuie să întrunească proiectul dvs. 

pentru a deveni o bună practică? Aveţi deja în experienţa comunităţii dvs. 

proiecte cărora le-au fost atribuite titlul de bune practici? Daţi unul, două 

exemple?     

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

NOTIŢE  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



 

NOTIŢE  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 



 

NOTIŢE  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
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