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Rezumat 

 
 
 
Acest raport are menirea de a prezenta o privire detaliată a activităţilor implementate, în 

desfăşurare şi planificate ale Proiectului GIZ ―Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova‖ (MSPL), implementat de către Agenţia de Cooperare Internaţională 

a Germaniei (GIZ). 

Conţinutul acestui document poate fi divizat în cinci părţi. 

Capitolul 1 prezintă informaţie generală cu privire la situaţia modernizării serviciilor publice 

locale în Republica Moldova.  

Capitolul 2 oferă informaţie detaliată cu privire la parteneriate şi reţelele în cadrul 

proiectului. 

Capitolul 3 prezintă informaţia privind implementarea proiectelor-pilot. Acest capitol 

acoperă progresul în implementarea proiectelor-pilot şi cele mai importante  activităţi 

planificate pentru următoarele 3 luni, precum şi alte activităţi transversale, prezentate pe 

cele mai importante domenii tematice:  

 

 Apă şi Canalizare 

 Gestionarea Deşeurilor Solide 

 Eficienţa Energetică şi Sursele de Energie Regenerabilă 

 Achiziţii Publice 

 Managementul Financiar 

 Managementul Proprietăţii Publice 

 Aspectele de gender 

 Baza de date 

 

Acest capitol de asemenea cuprinde informaţie cu privire la personalul proiectului  şi alte 

activități în cadrul proiectului, precum servicii de consultanţă. 

Capitolul 4 oferă informaţie cu privire la activităţile proiectului ―Dezvoltarea Capacităţilor 

Regionale şi Cooperării Transfrontaliere‖. 

Planurile operaţionale pentru 2011 pentru proiectele-pilot sunt prezentate în Anexe. 
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Abrevieri  

AC Apă şi Canalizare 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

APL Administraţia Publică Locală 

APP Agenţia Proprietăţii Publice 

ARFC      Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  

BMZ Ministerul Federal German de Cooperare Economică şi Dezvoltare  

CALM               Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CBC Cooperare Transfrontalieră 

CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

EE/SER Eficienţa Energetică şi Sursele de Energie Regenerabilă 

EU Uniunea Europeană 

EUREM Programul de instruire „Manager European în Energetică‖ 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

MAER               Ministerul Afacerilor Externe al României  

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

ME Ministerul Economiei 

MF Ministerul Finanţelor 

MoU Memorandumul de Înţelegere 

MM Ministerul Mediului  

MSPL  Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale  

NALAS Reţeaua Asociaţiilor de Autorităţi Locale din Europa de sud-est 

NCCRD            Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

PNUD Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite 

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-economică 

SIDA                 Agenţia Internaţională Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare  

SLE              Centrul  de Instruire Avansată în Dezvoltare Rurală, Universitate 

Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională  
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1. Introducere 

 
Majoritatea populaţiei din Republica Moldova trăieşte în oraşe mici şi sate din localităţile 

rurale ale ţării. Furnizarea serviciilor publice locale în aproape toate aceste localităţi este 

nesatisfăcătoare.  

În ultimii ani, în Republica Moldova s-au introdus o serie de reforme în sectorul public cu 

scopul de a îmbunătăţi situaţia.  În 2009, a fost creat MDRC pentru a spori dezvoltarea  

socio-economică în regiunile nou create. Cu acelaşi scop, au fost create ADR şi CDR, a 

fost concepută şi aprobată SDR şi a fost stabilit FNDR. 

Unul din obstacolele cheie în implementarea SDR este lipsa cunoştinţelor şi experienţei 

în planificarea şi implementarea proiectelor durabile de parteneriat, ce constituie baza 

dezvoltării regionale.  

Prin urmare, scopul primar al MSPL este de a contribui la dezvoltarea capacităţilor 

instituţiilor publice şi prestatorilor de servicii pentru a îmbunătăţi accesul populaţiei la 

serviciile publice de calitate. Potrivit documentului proiectului general, grupul ţintă este 

populaţia a 9-12 comunităţi rurale din diferite raioane ale celor trei regiuni de dezvoltare 

ale ţării.   

MSPL susţine APL prin ADR, în special în domeniul planificării şi implementării 

proiectelor investiţionale, precum şi diferite măsuri de dezvoltare a capacităţilor diferitor 

părţi interesate în acest proces.   

În baza experienţelor obţinute în timpul activităţii, MDRC şi alte instituţii publice la nivel 

central, la înaintarea propunerilor vor fi asistate pentru ajustări ulterioare a condiţiilor 

generale ale APL, în primul rând în domeniul descentralizării şi dezvoltării regionale.  

Integrarea CALM în discuţiile cu privire la reformele de întărire a auto-administrării  

locale va garanta reprezentarea intereselor şi perspectivelor APL în acest context.    

Contribuţia germană constă în asigurare cu experţi naţionali şi internaţionali pe durată 

scurtă şi lungă, asistenţă tehnică specifică, programe de instruire profesională continuă, 

precum şi contribuţii financiare pentru măsurile-pilot pentru a îmbunătăţi dezvoltarea 

infrastructurii rurale.  

 În acest context, progresul poate fi evaluat conform următoarelor criterii: 

 Coerenţă sporită în planificare şi bugetare (APL, ADR, CDR, ministere de resort) 

 Colaborare inter-comunală perfecţionată 
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 Eficienţă şi eficacitate sporită în implementarea proiectului 

 Capacitate sporită a controlului calităţii şi monitoring şi evaluare a serviciilor publice 

locale de către APL 

 Management îmbunătăţit a serviciilor publice locale de către furnizorii de servicii 

 Satisfacţia sporită a clienţilor.  

 

2. Parteneriatele Proiectului  

 

2.1. Parteneriate cu instituţiile guvernamentale naţionale 

- Parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Construcţiilor 

Încă de la lansarea MDRC, Proiectul menţine o relaţie strînsă cu această instituţie, în 

calitate de cel mai important partener politic şi conceptual al MSPL.  

 Proiectul a susţinut MDRC prin acoperirea cheltuielilor legate de participarea 

reprezentanţilor acestuia la diferite evenimente de informare şi instruire în domeniul 

dezvoltării regionale şi serviciilor publice locale, precum conferinţa internaţională pe 

dezvoltare regională ce a avut loc în Serbia, mai 2011. 

 MSPL de asemenea a sprijinit diverse ateliere de lucru a MDRC pe planificare şi 

bugetare, lucru în echipă, achiziţii publice şi standarde de construcţie. De asemenea, 

MSPL acordă asistenţă pentru elaborarea Manualului de Identitate Vizuală al MDRC. 

Ca întotdeauna, MSPL împreună cu MDRC au planificat toate misiunile experţilor pe 

durată scurtă delegaţi în cadrul Proiectului, în timp ce rapoartele aferente au fost 

prezentate Ministerului.  

 

 - Ministerul Economiei al Republicii Moldova 

Din anul 2006, ME este responsabil de toate subiectele cu referire la domeniul eficienţa 

energetică şi surse alternative de energie. Toate activităţile legate de proiectele-pilot pe 

eficienţa energetică au fost coordonate cu Direcţia Generală a Securităţii şi Eficienţei 

Energetice. Programul de instruire „Manager European în Energetică‖  (EUREM), lansat 

pe 4 aprilie, 2011, reprezintă un punct cheie în cooperarea cu MDRC şi cu Comitetul 

pentru Relaţii Economice Est Europene. 

 Angajaţii MSPL au participat  la diferite evenimente legate de EE/SER, precum şi la 

toate întâlnirile respective de coordonare cu finanţatorii. 
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- Ministerul Mediului 

Printre alte sarcini, MM este responsabil pentru gestionarea eficientă a resurselor de apă 

şi deşeurilor solide şi, prin urmare, este partenerul  cheie conceptual a trei din proiectele-

pilot MSPL. Reprezentanţii MM au fost implicaţi în toate seminarele şi alte activităţi 

sprijinite de MSPL în domeniul AC şi gestionarea deşeurilor solide. De asemenea, se 

efectuează lucru de pregătire pentru a evalua posibilitatea co-finanţării proiectului-pilot de 

la Roşu prin Fondul Ecologic pe lîngă MM.  

 

- Cancelaria de Stat 

Cancelaria de Stat este autoritatea publică care asigură organizarea activităţii Guvernului 

în vederea realizării de către acesta a politicii interne şi externe a statului şi verificarea 

executării acestora. Noul conducător al Direcţiei Administraţiei Publice Locale din cadrul 

Cancelariei de Stat şi-a confirmat interesul de a colabora cu MSPL.  Reprezentanţii MSPL 

au participat la întâlnirea din 18 mai, 2011 unde s-a discutat proiectul Strategiei Naţionale 

de Descentralizare. 

2.2. Parteneriat cu Agenţiile de Dezvoltare Regională (ADR) 

Consilierii GIZ localizaţi în ADR au organizat diverse activităţi în parteneriat cu respectivele 

ADR. MSPL de asemenea a contribuit la sporirea capacităţilor ADR prin susţinerea 

organizării seminarelor pe tema gestiunea financiară, managementul proiectului şi 

achiziţiile publice. Creşterea numărului angajaţilor a ADR oferă în continuare domenii de 

colaborare cu MSPL. 

2.3. Parteneriat cu Agenţiile Naţionale 

 

- Agenţia Naţională ―Apele Moldovei”  

―Apele Moldovei‖ este o instituţie naţională specializată pe gestionarea apei în Republica 

Moldova. Reprezentanţii Agenţiei au participat la diverse întâlniri şi evenimente legate de 

proiectele-pilot în domeniul apă şi canalizare. Parteneriatul cu această instituţie contribuie 

la identificarea soluţiilor tehnice şi manageriale adecvate în contextul Strategiei naţionale 

de apă şi canalizare.  
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- Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice este un organ specializat în cadrul Ministerului 

Finanţelor, responsabil pentru implementarea politicii de stat de achiziţii publice, astfel 

toate procesele de achiziţii publice pentru proiectele-pilot finanţate de GIZ vor fi 

coordonate conform reglementărilor privind achiziţii publice. Toate activităţile de instruire 

sunt pregătite în coordonare strînsă cu Agenţia respectivă.  

 

-  Agenţia Proprietăţii Publice  

Agenţia Proprietăţii Publice pe lângă Ministerul Economiei realizează politica statului în 

domeniul administrării proprietăţii publice ce aparţine statului în limitele competenţelor 

atribuite. Reprezentanţii Agenţiei au luat parte la atelierul de lucru pe tema colaborării 

inter-municipale în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, organizat de MSPL în 

Cahul, la 12-13 mai, 2011. 

 

- Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este organul autorităţii centrale care implementează 

politica publică de stat în domeniul cadastrului, cartografiei şi geodeziei. Este planificat că 

Agenţia va acorda instruire pentru ADR-uri cu scopul de a facilita activităţi legate de 

domeniul cadastrului în cadrul proiectelor-pilot. 

 

2.4. Parteneriat cu alte instituţii din Republica Moldova 

 

- Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CALM reprezintă cea mai mare asociaţie a comunităţilor locale din Republica Moldova. Ea 

uneşte în jur de 400 de comunităţi şi este membru reţelei NALAS. 

 În perioada dată, CALM s-a implicat în organizarea atelierului de lucru pe colaborare 

inter-municipală a serviciilor de apă şi sanitaţie, organizat de MSPL în Cahul, la 12-13 mai, 

2011. CALM a luat parte cu prezentări şi răspunsuri la întrebările apărute. CALM a 

prezentat MSPL un raport cu privire la participarea grupului de membri CALM la conferinţa 

internaţională de dezvoltare municipală NEXPO, ce a avut loc în martie 2011 în Bosnia, 

co-finanţată de UNDP, USAID şi MSPL.  
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- Academia de Ştiinţe a Moldovei (ASM) 

Academia de Ştiinţe a Moldovei este cel mai înalt forum ştiinţific al ţării şi reprezintă 

instituţie publică majoră naţională în sfera ştiinţei şi inovării.  Academia s-a implicat în 

pregătirea şi lansarea programului EUREM în aprilie 2011, iar în mai 2011 a găzduit un 

panel pe EE/SER în cadrul Conferinţei Internaţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, unde 

a participat MSPL. 

 

- Asociaţia Absolvenţilor Academiei de Administrare Publică pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova 

Asociaţia Absolvenţilor Academiei de Administrare Publică reprezintă o asociaţie 

obştească neguvernamentală, care este orientată către promovarea formelor şi metodelor 

moderne de management administrativ şi contribuirea la perfecţionarea cadrului legal 

existent şi aducerea lui în concordanţă cu standardele europene. Pe 27 mai, 2011, a fost 

semnat un Memorandum de Înţelegere între MSPL şi Asociaţia pentru promovarea 

sinergiei între proiectele ―Formarea capacităţilor pentru cooperare regională şi 

transfrontalieră a Republicii Moldova‖, şi ‖Consolidarea Administraţiei Publice Locale faţă 

de standardele UE şi celor mai bune Practici‖. MSPL şi Asociaţia au semnat de asemenea 

un acord de finanţare locală în sumă de 3.000 Euro pentru a consolida colaborarea în 

domeniul instruirii APL în domeniul dezvoltării şi managementului proiectelor.  

 

- Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  

Camera de Comerţ şi Industrie o organizaţie nonguvernamentală cu scopul de creare a 

unui mediu şi a unei comunităţi de afaceri în societate şi reprezentarea intereselor 

membrilor săi în sistemul relaţiilor economice externe ale Republicii Moldova, în relaţiile 

membrilor cu autorităţile guvernamentale şi cu cercurile străine de afaceri. Camera de 

Comerţ şi Industrie  organizează programul EUREM, lansat în aprilie 2011. La o sesiune a 

Consiliului Consorţiului EUREM în Spania, unde Camera a participat fiind susţinută de 

MSPL, s-a decis de a include Moldova ca primul stat care nu este membru UE. La moment 

Camera de Comerţ şi Industrie  pregăteşte evenimentele informaţionale despre programul 

EUREM în colaborare cu ADR, MSPL şi Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene. 
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2.5. Parteneriat cu parteneri de dezvoltare în Republica Moldova 

 

-   Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  al PNUD  

Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată susţine Guvernul Republicii Moldova în 

procesul de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale.  MSPL a participat la un 

eveniment de informare cu privire la elaborarea proiectului Strategiei de Descentralizare şi 

rolul dezvoltării regionale, organizat şi găzduit de PNUD.  

 

-  Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare  

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare în Republica Moldova, aşa cum este 

subliniat în Strategia de cooperare 2010 este orientată spre "susţinerea R. Moldova în 

atingerea obiectivului său de a garanta tuturor cetăţenilor acces egal la infrastructură şi 

servicii de calitate în domeniul sănătăţii şi sectorul de asigurare  cu apă". În calitate de 

finanţator principal în domeniul apei şi sanitaţiei, SDC a organizat şi a condus în 

parteneriat diferite şedinţe ale finanţatorilor şi de coordonare în sector în perioada de 

raportare, unde a participat MSPL. 

 

- Proiectul ApaSan  

Proiectul ApaSan se bazează pe Programul de AC  implementat de către SDC în 2001 - 

2008, ca parte a sprijinului său umanitar în Republica Moldova, care vizează să 

dovedească  că sistemele de apă potabilă descentralizate  şi locuri sanitare sunt opţiuni 

viabile în zonele rurale şi că modelul elaborat de alimentare cu apă este semnificativ 

pentru aproximativ 40% din aşezările rurale din partea centrală a ţării. MSPL colaborează 

cu proiectul ApaSan în diferite activităţi în sectorul AC, în special în planificarea la nivel 

raional (Proiectul ApaSan asistă crearea master-planului în domeniul AC pentru raionul 

Ialoveni). O altă iniţiativă este Comunitatea de Practicieni ce adună actori-cheie din sector 

pentru a discuta probleme specifice relevante din sector.  

 

- Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

Suedia este finanţatorul principal al Republicii Moldova în domeniul energetic, ce constituie 

un sector cheie a Strategiei Naţionale SIDA pentru Republica Moldova,  2011-2014. MSPL 

a stabilit relaţii de colaborare cu SIDA în Moldova încă de la începutul activităţii sale prin 

participare la şedinţele regulate ale Consiliului Coordonator al Finanţatorilor în Energie şi 

http://www.google.md/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sida.se%2FEnglish%2FCountries-and-regions%2FEurope%2FMoldova-%2F&ei=M6uJTc_4I8rrsgaci4GoDA&usg=AFQjCNHvxPQ_V4E0IBxmGEJf6xQrnuKP-w
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diverse evenimente pe tematica precum dezvoltare regională, descentralizare şi 

guvernare.  În timpul perioadei de raportare, MSPL a oferit informaţie cuprinzătoare pentru 

a evalua opţiuni de colaborare pe viitor între SIDA şi GIZ în contextul dezvoltării regionale.  

 

2.6. Parteneriat cu instituţii din afara Moldovei 

 

- Centrul  de Instruire Avansată în Dezvoltare Rurală, Universitate 

Humboldt, Berlin 

O echipă de absolvenţi a Centrului  de Instruire Avansată în Dezvoltare Rurală va conduce 

o sarcină pe teren pentru a susţine administraţiile raionale din Cahul şi Rîşcani în 

perfecţionarea SDSE prin aplicarea proiectului metodologiei de identificare a priorităţilor de 

investiţie în domeniul AC. Un alt element în acest proces este necesitatea de acorda 

asistenţă la identificarea celor mai potrivite opţiuni de conexiune a infrastructurii existente 

şi celei care se construieşte în domeniul AC cu cu furnizorii de apă (creşterea), pentru a 

îmbunătăţi calitatea şi durabilitatea economică în furnizarea şi gestionarea serviciilor în 

domeniul AC.  

 

- Comitetul pentru Relaţii Economice est-europene 

Comitetul pentru Relaţii Economice est-europene este iniţiativă regională germană  cea 

mai veche a comunităţii de afaceri, care serveşte ca un mediator între liderii de afaceri şi 

factorii de decizie politică din Germania şi Europa de Est şi încearcă să construiască relaţii 

economice cu aceste ţări în vederea promovării comerţului şi industriei, precum şi de 

investiţii şi servicii cu şi în regiune. Comitetul pentru Relaţii Economice est-europene s-a 

implicat activ în organizarea şi co-finanţarea programului EUREM lansat în Moldova în 

aprilie 2011. Directorul General  al Comitetului, Prof. Lindner, a vizitat MSPL în mai 2011 şi 

a subliniat interesul Comitetului în colaborare pe viitor cu GIZ în Republica Moldova. 

 

- Cooperare trilaterală: Moldova - România - Germania  

Republica Moldova este partenerul major în eforturile sale de dezvoltare bilaterale. MAER 

a acordat MSPL 500.000 Euro în 2010 ca parte a asistenţei de dezvoltare internaţională 

pentru Moldova, pentru implementarea proiectului-pilot pentru îmbunătăţirea aprovizionării 

cu apă şi sistemelor de canalizare în satul Roşu, raionul Cahul. La moment, se ia în 

considerare o potenţială creştere a asistenţei prin MSPL cu încă 200.000 Euro pentru 
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îmbunătăţirea aprovizionării cu apă şi sistemelor de canalizare în satul Roşu, raionul 

Cahul. 

 

2.7. Furnizorii de servicii non-statali  

MSPL a angajat trei companii de consultanţă din Republica Moldova pentru a efectua 

analiza întreprinderilor municipale în Cahul, Costeşti şi Şoldaneşti.  

MSPL de asemenea a angajat trei organizaţii non-guvernamentale din regiuni pentru a 

efectua studiile de referinţă în cadrul proiectelor-pilot.  

 

3. Implementarea proiectelor-pilot  

3.1. Apa şi Canalizare: „Asigurarea cu servicii de AC a locuitorilor satului 

Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, r-nul Rîşcani” 

 

Scurtă descriere a proiectului 

Acest proiect va satisface necesităţile locuitorilor satului Duruitoarea Veche, care se 

confruntă cu problema insuficienţei de apă potabilă, întrucât nu există nici un serviciu de 

pompare a apei sau canalizare accesibile în sat. Proiectul are ca scop asigurarea cei 470 

locuitori ai satului cu servicii de apă potabilă şi canalizare prin conectarea la sistemele 

existente de AC în  comuna Costeşti.  

 

Rezultate: 

- Aspectul tehnic 

BONCOM LLC a fost angajat pentru a elabora proiectul tehnic pentru sistemele de AC în 

s. Duruitoarea Veche, iar Ecology Expert LLC - pentru a elabora documentele tehnice 

pentru renovarea uzinei de tratare a apelor uzate. Proiectul tehnic pentru Duruitoarea 

Veche este în proces de verificare la MDRC. 

 O provocare majoră a fost identificată în procesul de verificare a desenului tehnic pentru 

renovarea uzinei de tratare a apelor uzate din Costeşti, întrucât actele normative de 

reglementare sunt depăşite şi nu există nici o bază normativă care ar aproba documentele 

tehnice pentru aplicarea tehnologiilor moderne în domeniul tratării apei.   
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- Dezvoltarea capacităţilor 

În perioada februarie – mai 2011, s-a efectuat analiza diagnostică a întreprinderii ―Apă 

Canal Costesti‖. Aceasta a fost efectuată de Consorțiul Ingineria Apelor din Moldova şi 

Steinbacher-Consult Ingenieurgesellschaft mbH & Co KG din Germania.  

Pe 11 mai, 2011 a fost organizat atelierul de lucru ―Recomandări de îmbunătăţire a 

serviciilor de AC‖, cu scopul de a consulta toţi furnizorii de servicii de AC din raionul 

Rîşcani, în baza rezultatelor analizei. Participanţii au primit materiale referitoare la analiza 

economică, cadrul legal şi şabloane relevante în format electronic. Aceste materiale îi pot 

ajuta să-şi organizeze mai bine prestarea serviciilor, să-şi perfecţioneze dezvoltarea 

instituţională şi să-şi sporească calitatea serviciilor de AC. În rezultatul acestei acţiuni, va fi 

dezvoltat şi acceptat planul de restructurare a întreprinderii municipale ―Apă Canal 

Costeşti‖. 

La moment, se pregăteşte un studiu de referinţă ce va oferi informaţie concretă despre 

situaţia curentă, va ajuta la identificarea paşilor iniţiali în activităţile proiectului şi va servi 

drept bază pentru evaluarea proiectului-pilot implementat. Acest studiu va fi efectuat de 

către asociaţia obştească „Moştenitorii―, selectată de ADR Nord şi angajată de GIZ. Până 

acum, s-au pregătit instrumente de cercetare precum chestionare pentru consumatori şi 

alte grupuri ţintă. 

În baza experienţelor MSPL de până acum, Consiliile de Coordonare a proiectelor-pilot 

constituie o opţiune relevantă pentru a implica toţi actorii din sector în implementarea 

proiectului. Întâlniri organizate în timpul perioadei de raportare au contribuit la înţelegerea 

mai bună a proceselor, oportunităţilor şi provocărilor legate de proiectele-pilot de către 

actori la nivel local, regional şi central. Subiectele importante discutate s-au referit la planul 

respectiv de implementare, contribuţiile locale, analiza diagnostică şi colaborarea inter-

comunală. 

 

- Alte activităţi în domeniu 

În luna mai 2011 a fost iniţiat procesul de actualizare a componentei AC a SDSE în raionul 

Rîşcani. Până acum, au fost organizate două întâlniri de lucru cu MDRC, ME, ADR Nord şi 

Sud, liderul echipei SLE şi angajaţii MSPL, cu scopul de a clarifica implicarea fiecăreia 

dintre părţi şi pregătirea planului de acţiuni.  Această activitate se va desfăşura între lunile 

mai – octombrie, 2011. Pentru a prioritiza necesităţile investiţionale locale de A&S, setul 
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de criterii elaborate de proiectul OECD/ADA pentru MM va fi aplicat la nivel local în 

raioanele Rîşcani şi Cahul. 

- Problemele, provocările sectorului, lecţii învăţate 

Una din marile provocări cu care s-a confruntat MSPL la nivelul de proiectare a 

documentelor tehnice este incompatibilitatea parametrilor tehnici actuali şi normelor de 

construcţie a uzinelor de tratare a apei în Moldova cu parametrilor tehnologici moderni. 

Proiectantul angajat de MSPL a propus a tehnologie relativ nouă pentru tratarea apei 

uzate, numită ‖Monobloc‖. Acesta este o tehnologie cehă utilizată în Moldova din 2005. 

Serviciul de Stat de Verificare insistă asupra aplicării unei metodologii irelevante pentru 

acest tip de tehnologie, întrucât Normele de Construcţie (СНиП) nu iau în consideraţie 

tipul aplicat de calculare. Cea mai recomandată şi durabilă soluţie este de a actualiza 

Normele de Construcţie (СНиП), precum deja a fost prevăzut de MDRC. 

Este dificilă rezolvarea problemelor comunităţii dacă nu există un cadru strategic 

sau legal adecvat. Cadrul legal este învechit şi nu permite utilizarea tehnologiilor moderne 

de tratare a apelor uzate. Cadrul strategic de sanitaţie nu conţine stipulări explicite a 

tehnologiilor de tratare relevante pentru Republica Moldova şi care ar lua în consideraţie 

necesităţile fiecăreia dintre comunităţi. La moment pare să lipsească o viziune clară 

despre dezvoltarea sistemelor de canalizare în localităţile rurale ale Republicii Moldovei.  

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

- Aspect tehnic 

• Desfășurarea procesului de achiziții publice pentru construcția sistemului de AC: 

crearea grupului de lucru pentru acest proiect, pregătirea caietului de sarcini, publicarea 

anunțului, selectarea și contractarea companiei. 

• Angajarea responsabilului tehnic: elaborarea fisei de post, publicarea anunțului, 

selectarea și angajarea persoanei/companiei cîştigătoare. 

- Dezvoltarea capacităților 

• Elaborarea Planului de Restructurare a întreprinderii municipale „Apă Canal Costeşti”: 

 în baza recomandărilor incluse în Raportul de Analiză Economică a întreprinderii 

municipale ‖Apă Canal Costești‖, un plan de restructurare va fi elaborat, vor fi organizate 2 

ateliere de lucru pentru a-l discuta, planul va fi propus consiliului local pentru aprobare. 

• Instruirea APL și ADR în implementarea proiectelor de AC: 
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elaborarea programului, pregătirea termenilor de referință pentru experți, pregătirea 

materialelor pentru instruire, organizarea unui atelier de lucru cu durata de 2 zile, 

organizarea unei vizite de studiu de o zi la un proiect relevant.  

• Actualizarea SDSE a raionului Rîșcani, componenta AC: activitatea este planificată 

pentru iunie-noiembrie, 2011. În următoarele trei luni va fi efectuată analiza situației 

curente privind situaţia AC a raionului Rîşcani,  va fi creat grupul local de lucru, vor fi 

organizate  ședințe ale grupului local de lucru. În luna august 2011 cu suportul echipei 

SLE se va începe prioritizarea necesităților locale.  

• Desfășurarea studiului de referință: în aceasta perioadă se vor desfăşura cercetările pe 

teren, chestionarea consumatorilor, elaborarea raportului. 

• Facilitarea activității Consiliului de Coordonare a proiectului: organizarea ședințelor 

Consiliului de coordonare a proiectului, pregătirea materialelor, logistica. 

 

3.2. Apa şi Canalizare:  

„Serviciile de aprovizionare cu apă în satul Roşu, raionul Cahul” 

 

Scurtă descriere a proiectului 

Scopul proiectului este de a aproviziona  cu apă potabilă cei 3700 locuitori ai satului Roşu. 

Rezultatul proiectului vor fi: 12.5 km de conductă de apă, două staţii de pompare pentru 

menţinerea presiunii, 5 puncte de aprovizionare cu apă pentru hidranţii de incendiu. 

Realizări: 

- Aspectul tehnic 

 S-a constituit grupul de lucru privind achiziţiile publice, s-a elaborat documentaţia pentru 

licitaţie privind achizițiile publice, s-a pregătit anunţul privind procedura de achiziţii publice. 

- Dezvoltarea Capacităţilor 

Analiza diagnostică a întreprinderii municipale “Apă Canal Cahul”: 

În perioada februarie – mai 2011, compania ―ProEra‖ a efectuat analiza diagnostică a 

întreprinderii  ―Apă Canal Cahul‖. În data de 12 aprilie, s-a organizat atelierul de lucru 

―Măsuri de dezvoltare a capacităţilor întreprinderii municipale “ApăCanal Cahul‖ cu scopul 

de a identifica şi discuta posibilele opţiuni de oferire a serviciilor corespunzătoare într-un 

mod eficient şi efectiv. Obiectivul primar al evenimentului a fost de a oferi o platformă de 

evaluare a diferitor aspecte pentru o potenţială regionalizare a aprovizionării cu apă 
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potabilă în regiunea de Sud a Republicii Moldova, şi de a identifica opţiuni de amplificare a 

acestui proces prin implicarea activă a tuturor actorilor cheie. Toţi participanţii au primit 

materiale despre analiza diagnostică a prestatorului de serviciu, cadrul legal şi exemple de 

contracte în format electronic. În urma acestei activităţi,  va fi dezvoltat un plan de 

restructurare a întreprinderii municipale ―Apă Canal― Cahul. 

Masă Rotundă la Cahul: 

În data de 12-13 mai, 2011, la Cahul s-a organizat o masă rotundă cu genericul 

―Regionalizarea  Serviciilor Publice de Apă şi Canalizare în Republica Moldova: Condiţii, 

Probleme, Forme şi Mecanisme‖, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice 

locale şi centrale, conducători ai serviciilor AC, precum şi experţi independenţi şi 

reprezentanţi ai societăţii civile.  

Evenimentul a fost organizat de ADR Sud în parteneriat cu CALM şi MSPL. Scopul acestei 

mese rotunde a fost de a discuta diferite aspecte ale regionalizării serviciilor publice de AC 

în Republica Moldova, în special în regiunea de Sud, şi de a identifica soluţii posibile 

pentru diferite provocări în acest proces.  

Cele mai importante teme abordate:  

- Drepturile de proprietate asupra entităţilor de AC de importanţă locală şi regională, 

construite în cadrul proiectului; 

- Formele de funcţionare, organizare şi administrare a serviciilor publice de AC; 

- Aspectele privind tarifele la serviciile de AC.  

Precum şi în cazul satului Duruitoarea Veche, în s. Roşu a fost formată o Comisie Locală 

de Conducere cu scopul de a facilita comunicarea îmbunătăţită şi coordonarea între toţi 

actorii cheie.  

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

Pentru a contribui la dezvoltarea conceptelor practice de identificare a priorităţilor 

investiţionale în domeniul AC şi pentru a propune modalităţi de conexiune a acestor 

investiţii cu furnizorii de apă existenţi (mişcarea spre  regionalizare), MSPL a abordat SLE 

pentru a stabili cu acest scop o sarcină de teren în a doua jumătate a 2011. Echipa SLE şi 

experţii GOPA vor avea obligaţia să susţină administraţiile raionale Cahul şi Rîşcani pentru 

a îmbunătăţi Strategiile de Dezvoltare Socio-Economică curente (SDSE) şi să aplice 

metodologia proiectului în identificarea priorităţilor de investiţii în sectorul AC. Întrucât 

metodologia este la etapa incipientă şi nu a fost aprobată deocamdată, este crucial să 
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documentăm experienţele din timpul procesului de aplicare a proiectului pilot  astfel încât 

să facilităm o discuţie comprehensivă pe lecţiile învăţate şi să oferim recomandări cu 

privire la potenţialele schimbări şi amendamente.  

Mai mult ca atît, la moment, se pregăteşte un studiu de bază ce va oferi informaţie 

concretă cu privire la situaţia curentă, va ajuta să identificăm paşii iniţiali în activităţile 

proiectului, şi va servi ca bază de evaluare  proiectului de investiţii implementat. Scopul 

primar al studiului este de a stabili o bază de date sigură despre situaţia sectorului de AC 

în satul Roşu. Studiul va include următorii beneficiari: APL de nivelul I şi II, întreprinderea 

municipală, consumatorii serviciilor publice în comunităţile specificate şi alte structuri 

relevante la nivel naţional. Obiectivele studiului vor fi: satisfacerea consumatorului, nivelul 

de participare a actorilor locali, colaborarea inter-comunală şi inter-sectorială, precum şi 

capacitatea APL de a furniza şi monitoriza serviciile de AC. 

Până acum, s-au pregătit instrumentele de cercetare, precum chestionare pentru 

consumatori şi alte grupuri ţintă. Acest studiu de bază va fi efectuat de asociaţia obştească 

„Craion Contact Cahul―, care a fost selectată de RED Sud şi contractată de MSPL.  

 

3.3. Gestionare a Deşeurilor Solide:  

“Extinderea gestionării integrate a deşeurilor spre localităţile rurale din bazinul 

râului Ciorna” 

 
Scurtă descriere a proiectului: 

Scopul general al proiectului este de a diminua poluarea mediului prin extinderea 

gestionării integrate a colectării şi depozitării deşeurilor din or. Şoldăneşti spre 7 sate 

localizate în bazinul râului Ciorna.  

Realizări: 

- Aspecte tehnice 

Desenul tehnic al depozitului de deşeuri din Şoldăneşti: 

IPS ―Iprocom‖ a fost selectată pentru a proiecta desenul tehnic al depozitului de deşeuri 

planificat în Şoldaneşti. Selectarea s-a efectuat în baza unui tender competitiv, însă din 5 

companii participante doar IPS ―Iprocom‖ are experienţă în desene tehnice a depozitelor 

de deşeuri în Moldova.  

 Contractul dintre GIZ şi IPS ―Iprocom‖ a fost semnat în decembrie 2010, conform căruia 

documentele urmau să fie finalizate şi depuse la  GIZ până la data de 20 februarie 2011. 
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Până în acest moment, GIZ nu a primit documentele necesare şi sunt dubii profunde dacă 

IPS ―Iprocom‖ le va putea finaliza cu propriile resurse.  

 În perioada de raportare, GIZ a organizat diverse întâlniri cu directorul şi personalul 

tehnic superior al ―Iprocom‖, însă încă nu s-au obţinut rezultate relevante, întrucât toate 

termenele limită au trecut fără a primi vreun document.   

 Pentru a identifica o soluţie din acest impas, ce periclitează toate activităţile susţinute de 

proiect legate de gestiunea deşeurilor solide, MSPL a informat toate instituţiile partenere şi 

a cerut asistenţa lor în această problemă. 

 

- Dezvoltarea capacităţilor 

Analiza diagnostică a întreprinderii municipale “Regia Apă Şoldaneşti”: 

În perioada februarie – mai 2011, compania ―Pro Consulting‖ a realizat analiza diagnostică 

a ÎM ―Regia Apă Şoldaneşti‖. Conform acordului încheiat între MSPL şi ―Pro Consulting‖, 

cea din urmă a fost angajată să efectueze o analiză detaliată a tuturor problemelor 

relevante a întreprinderii sus-menţionate. Respectiv, ―Pro Consulting‖ a pregătit un raport 

pe domeniile managerial, tehnic şi financiar, precum şi a oferit informaţie despre situaţia 

necesităţilor de resurse umane şi capacităţi a  

ÎM ―Regia Apă Şoldaneşti‖ în legătură cu furnizarea serviciilor de Apă şi Canalizare şi 

gestiune a deşeurilor solide.  

 Pe data de 11 mai, 2011, MSPL şi ADR Centru au organizat împreună un atelier de 

lucru în or. Şoldăneşti, cu reprezentanţi ai APL din acelaşi oraş şi raioanele vecine, 

precum şi reprezentanţi ai ME, MDRC, Inspecţiei Ecologice de Stat, întreprinderi 

municipale din Şoldăneşti şi alte raioane, şi coordonatori de proiect ce vor implementa 

proiecte de gestionare a deşeurilor solide finanţate prin  NFRD, printre altele.  

 ―Pro Consulting‖ a prezentat recomandările pentru sporirea  eficienţei întreprinderii 

municipale, precum şi necesităţile de capacităţi ale angajaţilor în domeniul contabilităţii, 

managementului şi dezvoltării instituţionale. În acelaşi timp, atelierul le-a oferit celorlalte 

întreprinderi municipale oportunitatea de a învăţa din exemplul şi experienţa de la 

Şoldăneşti. În urma acestei activităţi, Consiliul Local va dezvolta un plan de restructurare 

al  ÎM ―Regia Apă Şoldăneşti‖. 

La moment, se pregăteşte un studiu de bază ce va oferi informaţie concretă cu privire la 

situaţia curentă în micro-regiunea Şoldăneşti şi regiunile din apropiere.  Acest studiu va 
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ajuta să identificăm paşii iniţiali în activităţile proiectului, şi va servi ca bază de evaluare  

proiectului de investiţii implementat.  

 

Problemele, provocările sectorului, lecţii învăţate: 

La etapa actuală, în Moldova capacităţile de proiectare a depozitelor de deşeuri sunt foarte 

limitate. Schema tehnologică de elaborare a depozitelor de deşeuri a fost aprobată în 

2001, însă de atunci nu a fost aplicată vreodată. Există o singură persoană destul de în 

vârstă care lucrează în acest domeniu.  

 O altă problemă este lipsa capacităţilor la Inspectoratul Ecologic de Stat, care este 

responsabil pentru acordarea expertizei de mediu corespunzătoare. Este prima dată când 

o companie de proiectare încearcă să elaboreze un desen tehnic conform legislaţiei 

actualizate şi standardelor tehnice corespunzătoare. La moment,   un singur membru al 

ME şi un expert independent cunosc de fapt aceste standarde; pentru ambii însă aplicarea 

legii nu intră în regimul lor normal de lucru.  

 În acest context, pentru ME şi MDRC ar fi crucială dezvoltarea propunerilor privind 

programe de instruire pentru companii de proiectare statale – subordonate ministerelor – 

dar, de asemenea, companiilor de proiectare private în viitorul imediat pentru a instrui 

ingineri specializaţi în proiectarea depozitelor de deşeuri şi de a spori capacităţile la 

Inspectoratul Ecologic de Stat. Aceasta este necesar pentru a avea posibilitatea de a 

analiza desenele tehnice a depozitelor de deşeuri conform standardelor Europene şi 

Moldoveneşti. 

 
Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

Pentru a spori capacităţile ME, ADR şi MSPL în domeniul gestionării deşeurilor solide, s-a 

convenit în comun de a facilita participarea a trei experţi locali vorbitori de limbă engleză 

într-un curs de instruire organizat de UNESCO-IHE în Delft, Olanda, în iulie 2011. Acest 

curs va oferi o oportunitate valoroasă pentru toţi participanţii să înveţe mai multe despre 

problemele specifice a gestionării deşeurilor solide şi-i va împuternici să transmită 

cunoştinţele lor altor actori cheie implicaţi în acest sector.  

Studiul va fi realizat de o asociaţie obştească din regiune, ce va fi asistată de un expert 

internaţional expert care va ajuta în crearea capacităţilor la nivel local şi regional.   

 

 



 

19 
 

3.4. Eficienţa Energetică şi Resursele Regenerabile de Energie 

“Îmbunătățirea eficienței energetice a spitalului de la Orhei” 

 

Scurtă descrierea proiectului: 

Proiectul prevede creşterea eficienţei energetice a spitalului raional din oraşul Orhei. Însă 

poate fi numit spital regional deoarece prestează servicii şi la nivel de regiune (alte 3 

raioane beneficiind de serviciile spitalului nominalizat).  

Realizări: 

- Aspecte tehnice 

În perioada de raportare a fost finalizat studiul privind măsurile de creştere a eficienţei 

energetice  în cadrul spitalului regional Orhei efectuat de 2 experţi locali angajaţi de GIZ în 

acest sens. Studiul constă din 2 lucrări separate: a) Reducerea costurilor de operare 

pentru încălzire a spitalului din Orhei, aprovizionarea cu apă caldă şi pregătire a bucatelor 

pentru pacienţi şi b) Măsurile de eficientizare a consumului de energie electrică în cadrul 

spitalului regional Orhei.  

 De asemenea, au fost angajaţi 2 experţi internaţionali din echipa GOPA pentru 

revizuirea acestor lucrări. 

 

- Dezvoltarea capacităţilor 

 A fost creat Comitetul de implementare şi monitorizare a implementării proiectului prin 

dispoziţia preşedintelui raionului nr.039-d din 24 mai 2011, care constă din 9 persoane 

 (anexa nr. 2).  

 Prima şedinţă de lucru a Comitetului a avut loc la data de 26 mai 2011. La această 

şedinţă au fost prezentate rezultatele preliminare ale Studiului privind măsurile de creştere 

a eficienţei energetice în cadrul spitalului regional Orhei. Directorul spitalului, dna Elena 

Palanciuc, a accentuat că din măsurile determinate de experţi cele mai necesare sunt: 

1) efectuarea lucrărilor de termoizolare a clădirii blocului maternităţii  care include izolarea 

termică a pereţilor exteriori şi schimbarea ferestrelor; la fel şi 

2) instalarea unui sistem de măsurare a consumului de energie electrică la fiecare secţie a 

spitalului ar permite conducerii să aibă o imagine clară asupra măsurilor necesare pentru 

eficientizarea consumului de energie electrică.  
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Alte activităţi în sector: 

Cei 17 specialişti antrenaţi în cadrul programului EUREM împreună cu instructorii germani 

au vizitat spitalul Orhei pentru a face cunoştinţă cu el care va fi folosit ca obiect al lucrării 

finale pentru obţinerea certificatelor de Manager în domeniul energetic.  

 

Problemele, provocările sectorului, lecţii învăţate: 

Activităţile în domeniul EE/SER sunt relativ noi în Republica Moldova. Legea cu privire la 

eficienţa energetică a fost adoptată în anul 2010 şi recent, a fost creată Agenţia pentru 

Eficienţa Energetică. De asemenea, legea dată prevede să fie elaborate Programele şi 

planurile locale de îmbunătăţire a eficienţei energetice pe o perioadă de 1 an.  

 La nivel naţional, se întreprind măsuri privind certificarea clădirilor în ceea ce priveşte 

eficienţa energetică. Însă nu este aprobat cadrul legal naţional în acest sens.  

 Astfel cum  capacităţile experţilor locali la fel sunt limitate, considerăm că este binevenit 

Programul pentru pregătirea „Managerilor în domeniul eficienţei energetice şi utilizării 

surselor de energie regenerabilă‖ care a fost lansat începând cu 4 aprilie 2011 de către 

Camera de Comerţ şi Industrie a RM, în colaborare cu Comitetul de Cooperare Est - 

Europeană şi GIZ. În Uniunea Europeană acest program este recunoscut sub acronimul 

"EUREM"- European Energy Manager şi derulează în 13 ţări europene. Moldova este 

prima ţară din afara UE  care a aderat la consorţiul EUREM. În cadrul acestui curs sunt 

antrenaţi 17 specialişti din RM. Unul din experţii locali a menţionat că cursurile date sunt 

utile şi l-au ajutat mult la efectuarea lucrării „Măsurile de eficientizare a consumului de 

energie electrică în cadrul spitalului regional Orhei‖. 

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

- Aspecte tehnice 

1. Prezentarea studiului privind măsurile de creştere a eficienţei energetice  în cadrul 

spitalului regional Orhei.  

2. Aprobarea soluţiei privind intervenţia în creşterea eficienţei energetice în cadrul 

spitalului Orhei. 

3. Elaborarea proiectului de execuţie (după caz) şi contractarea companiei pentru 

elaborarea proiectului de execuţie. 

4. Verificarea proiectului (de către GIZ). 

5. Efectuarea achiziţii publice pentru executarea lucrărilor, procurarea bunurilor, prin: 
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- Elaborarea caietului de sarcini, 

- Organizarea licitaţiei. 

- Dezvoltare capacităţilor 

1. Semnarea memorandumului de înţelegere. 

2. Semnarea contractului de finanţare. 

3. Identificarea necesităţilor de dezvoltare a capacităţilor şi prezentarea lor. 

4. Elaborarea modulului de instruire ―managementul eficienţei energetice în instituţiile 

publice‖. 

5. Elaborarea Ghidului ―Îmbunătăţirea eficienţei energetice în instituţiile publice‖. 

6. Efectuarea schimbului de experienţă în domeniul eficienţei energetice.  

7. Efectuarea unei vizite de studiu la proiectele de succes. 

8. Contractarea unei asociaţii obşteşti pentru realizarea campaniilor informaţionale. 

 
 
3.5. Eficienţa Energetică şi Resursele Regenerabile de Energie 

“Iluminarea stradală în comuna Tătărăuca Veche” 

Scurtă descriere a proiectului: 

Proiectul prevede iluminarea străzilor principale în fiecare din cele şase sate ale comunei 

Tătărăuca Veche din raionul Soroca. 

Realizări: 

- Aspecte tehnice 

A fost angajat un expert local pentru identificarea soluţiei tehnice optime. Rezultatele 

cercetării vor fi prezentate la sfârşitul lunii iunie 2011. 

- Dezvoltarea capacităţilor 

Prin decizia Consiliului comunal nr.3/2 din 21 aprilie 2011, a fost creat Grupul de lucru 

pentru implementarea proiectului şi monitorizarea implementării lui (anexa nr.3). Prima 

sesiune de lucru a grupului de lucru a avut loc la data de 27 mai 2011 la care 

reprezentanţii locali şi-au exprimat interesul în urgentarea implementării proiectului. 

 Problemele, provocările sectorului, lecţii învăţate: 

Iluminarea stradală este o problemă în multe comunităţi din ţară, dar aceasta nu este o 

prioritate pentru majoritatea dintre ele. Chiar şi în comuna Tătărăuca Veche sunt unii 

cetăţeni care nu consideră că proiectul de iluminare stradală prezintă o prioritate. Ei 
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declară că comunitatea are alte probleme mai importante cum ar fi: lipsa aprovizionării cu 

apă potabilă, colectarea deşeurilor solide, drumuri nesatisfăcătoare. Însă majoritatea 

locuitorilor comunităţii aprobă acest proiect şi chiar sunt gata să contribuie la realizarea lui. 

În multe sate din ţară există gospodari care instalează panouri de iluminare stradală pe 

cont propriu şi plătesc consumul de energie electrică pentru iluminatul stradal. 

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

Aspecte tehnice 

 Prezentarea studiului privind posibilele soluţii tehnice pentru iluminarea stradală 

eficientă în comuna Tătărăuca Veche, 

 Aprobarea soluţiei tehnice privind iluminarea stradală eficientă în comuna Tătărăuca 

Veche, 

 Elaborarea proiectului tehnic şi aprobarea acestuia, 

 Organizarea achiziţiilor publice de lucrări. 

Dezvoltare capacităţilor 

 Elaborarea şi semnarea Memorandumului de Înţelegere 

 Semnarea acordului de finanţare 

 Identificarea formei juridice optime de organizare a întreprinderii pentru prestarea 

serviciului. În acest scop va fi organizat atelierul de lucru cu tematica "Recomandări 

privind crearea întreprinderii pentru prestarea serviciului". 

 Elaborarea documentelor necesare pentru crearea întreprinderii pentru prestarea 

serviciului de iluminare stradală 

 Elaborarea modulului de instruire " Iluminare stradală eficientă în localităţile rurale ale 

Moldovei" 

 Elaborarea unui ghid practic " Modalităţi durabile de dezvoltare a serviciilor publice 

locale în zonele rurale ale Moldovei" 

 Organizarea atelierului de lucru cu tematica ―Schimb de experienţă în domeniul 

iluminării stradale" 

 Organizarea vizitei de studiu la proiectele de succes 

 Contractarea unei asociaţii obşteşti pentru realizarea unei campanii informaţionale 

 



 

23 
 

3.6. Probleme Transversale  

 

Achiziţii publice: 

Primul acord de finanţare pentru proiectul ―Aprovizionarea cu Apă Potabilă a Locuitorilor s. 

Roşu, r. Cahul ‖ a fost elaborat şi semnat în timpul perioadei de raportare. Conform 

acestuia, beneficiarul (ADR Sud) va aplica reglementările de achiziţii publice în vigoare în 

Republica Moldova, precum şi dispoziţiile relevante ale GIZ. 

Pentru achiziţiile publice în cadrul proiectului de investiţie în s. Roşu a fost elaborat 

un Memorandum de Înţelegere (MoU) între MDRC, ADR, MSPL şi alte APL implicate.  

Conform MoU, s-au elaborat instrucţiuni detaliate pentru toate activităţile relevante 

grupului de lucru pe achiziţii.  

În colaborare cu MDRC, a fost actualizat Ghidul de Achiziţii al Manualului de Operare al 

NFRD. De asemenea, s-au elaborat chestionare specifice de evaluare a performanţei 

specialiştilor în achiziţii publice din cadrul ADR, precum şi liste de verificare cu indicatori 

calitativi şi cantitativi pentru controlul intern al proceselor de achiziţie. 

Au fost organizate trei ateliere de lucru pe achiziţii publice, la care au participat  

ADR, MDRC şi MSPL.  S-au oferit servicii de consultanţă cu privire la implementarea şi 

raportarea acordurilor de finanţare, inclusiv şi instrucţiuni preliminare pentru activităţile 

grupurilor de lucru şi elaborarea planurilor financiare.  

În procesul de evaluare a specialiştilor ADR în achiziţii publice, MDRC a utilizat  

chestionarele specifice şi auditul intern al ADR-urilor, precum şi listele de verificare pentru 

control intern.  

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

Un număr de activităţi de consolidare a capacităţilor ADR-urilor şi MDRC în domeniul 

achizițiilor  publice sunt la etapa de planificare:  

 Susţinerea  MDRC şi ADR în pregătirea, implementarea şi documentarea unei sesiuni 

de instruire mixte în domeniul procedurii de achiziţii publice legate de evidenţa şi 

documentaţia de audit/ revizuire de către MDRC şi donatori, 

  Oferirea de suport în dezvoltarea tuturor achiziţiilor legate de rapoarte/actualizări, liste 

de contacte,  

 Oferirea de asistenţă la evaluarea şi clarificarea problemelor legate de achiziţii, 
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 Verificarea documentaţiei de facturare pentru achiziţii publice, finanţat de GIZ. 

 Verificarea proceselor verbale ale monitorizării şi supravegherii tuturor paşilor în 

procesul de achiziţii publice. 

 

Gestiunea Proprietăţii Publice:  

În timpul atelierului de lucru, menţionat mai sus, au fost adresate diferite aspecte relevante 

domeniului gestiunii proprietăţii publice. În timpul instruirii, la care au participat şi 

reprezentanţi ai APP, s-a discutat despre procesul de înregistrare a noilor bunuri 

imobiliare. Conform cererii, ateliere similare pot fi organizate de MSPL pentru alte domenii, 

precum cel EE/RER şi gestionarea deşeurilor solide.  

 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

 A analiza necesităţile proiectelor-pilot de a organiza ateliere de lucru pe gestionarea 

proprietăţii publice, similare celui organizat în Cahul. 

 A contacta ARFC cu scopul de a planifica o instruire pentru ADR. 

 

Management-ul Financiar:  

S-a organizat un atelier de lucru pentru analiza celor mai frecvente dificultăţi în 

aplicarea standardelor contabile în cadrul ADR  şi în elaborarea propunerilor pentru 

corectarea lor şi trei ateliere de lucru pe management financiar în cadrul implementării 

proiectului, pe următoarele subiecte specifice:  

- realizarea unui buget şi planurilor financiare specifice,  

- implementarea bugetului,  

- evidenţa contabilă,  

- raportarea progresului, 

- cerinţe specifice în cadrul proiectelor de investiţii finanţate de GIZ. 

O instruire pe programul contabil ―1 C‖, legat de monitorizarea fondurilor proiectului a avut 

loc. 
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Aspecte de Gen: 

Aspectele de gen sunt incorporate in indicatorul de performanţă al proiectului sub: „ in 3 

regiuni rurale au fost implementate mai mult de 50% din acţiunile care sporesc accesul 

femeilor la serviciul public‖. Cu acest scop, pe data de 25 mai curent a avut loc o întâlnire 

de lucru cu reprezentanţii UN Woman in care s-au discutat posibilităţile de promovare a 

aspectelor de gen in cadrul MLPS. 

Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

Studiile de bază in cadrul proiectelor pilot vor lua in consideraţie aspectele de gen, la fel şi 

ONGurile care vor efectua studiile vor considera acest aspect.   

 

3.7. Alte activităţi legate de proiect  

 

Baza de Date a Proiectului: 

Pentru a spori capacitatea ADR de a promova, facilita şi monitoriza implementarea 

proiectelor investiţionale în regiuni şi de a asista la identificarea sinergiilor între diferite 

iniţiative, de către o companie specializată a fost elaborată o bază de date pe acţiunile 

implementate, în derulare şi planificate.  Datele au fost furnizate de APL, cărora li s-a cerut 

oficial să facă posibil accesul la informaţie de către ADR şi Cancelaria de Stat. 

 Configurarea bazei de date a fost adaptată pentru a perfecţiona complementaritatea cu 

paginile web ale ADR.  La moment se elaborează un training specific pentru managerii de 

oficiu ai ADR şi MDRC, pentru a-i pregăti pentru lansarea bazei de date. 

 

Consultanţă:   

Suportul specific din partea experţilor străini constituie una din modalităţile prin care MSPL 

oferă susţinerea sa. A fost selectat un consorţiu a GOPA, Kommunalkredit şi Eptisa în 

cadrul tenderului internaţional condus de către GIZ Germania, în baza Termenilor de 

Referinţă elaborate împreună cu  MDRC. 

 Consorţiumul şi-a început activitatea la începutul lunii aprilie, în baza planurilor de 

activitate revăzute şi actualizate pentru fiecare domeniu de intervenţie al MSPL. 

 Procedurile sarcinilor de consultanţă prevăd o proiectare în comun a Termenilor de 

Referinţă de către MSPL, ADR şi părţile respective la nivel central. 

 Fiecare eveniment internaţional începe şi se termină cu un briefing/debriefing la MDRC, 

în timp ce raportul consultativ respectiv circulă printre actorii cheie pentru comentarii.  
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 În mai 2011, aripa consultativă a GIZ numită „Serviciile Internaţionale‖ a pregătit o 

scrisoare de motivare adresată Delegaţiei Comisiei Europene în Republica Moldova în 

legătură cu tenderul apropiat pentru „ENPI — asistenţă tehnică în implementarea 

programului de suport al politicii de sector: stimularea economică în comunităţile rurale‖. 

 De asemenea, în mai 2011, MSPL a găzduit un jurnalist fotograf delegat de Fondul 

Regional Deschis, Dl. Matteo Di Giovanni, care a călătorit la locul de desfăşurare a 

diferitor proiecte pilot şi la actorii cheie din regiuni pentru a efectua fotografii profesionale 

despre activităţile proiectului. 

 

Chestiuni referitoare la angajaţi 

În perioada de raportare, consultant pe eficienţa EE/SER din cadrul ADR Sud, Nicolae 

Zaharia, a părăsit MSPL pentru a se implica în proiectul PNUD Energie şi Biomasă în 

Moldova, în timp ce Constantin Enciu a fost angajat pentru a-l înlocui ca responsabil 

pentru acest sector în cadrul MSPL. Natalia Şonţu, consultant, a plecat în concediul de 

maternitate şi a fost înlocuită de  Natalia Iachimov, Asistent Junior în Managementul 

Proiectului. Violeta Bulat, consultant în Dezvoltarea Capacităţilor pentru Cooperare 

Regională şi Transfrontalieră, şi-a schimbat locul de muncă şi a trecut de la ADR Nord la 

MDRC.Victor Bufteac, persoană responsabilă pe Gestionarea Deşeurilor Solide, a fost 

transferat de la ADR Sud la ADR Centru, întrucât proiectul-pilot pentru care este 

responsabil se află în regiune Centru a Moldovei. 

 

4.Dezvoltarea Capacităţii pentru Cooperare Regională şi Transfrontalieră   

 

Scurtă descriere a proiectului: 

Proiectul ―Dezvoltarea Capacităţii pentru Cooperare Regională şi Transfrontalieră în 

Republica Moldova‖ a fost elaborat şi autorizat în baza cererii MDRC în 2010, folosind 

fondurile reziduale oferite de către Ministerul Federal German al Cooperării Economice şi 

Dezvoltării.  

 Scopul primar al proiectului este de a asista consolidarea rezultatelor proiectului 

precedent  ―Suport pentru Cooperare Transfrontalieră în Nordul Moldovei cu regiunile 

învecinate din România şi Ucraina‖ şi de a oferi asistenţă specifică structurilor regionale 

nou create în elaborarea proiectelor şi  managementului. 
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În acest context, ADR Nord a fost susţinută de către un expert GIZ pe durată lungă, un 

specialist internaţional pe durată scurtă şi asociaţia obştească locală ―Contact Nord‖. 

 

Realizări : 

- Aspecte tehnice 

Implementarea programului de instruire 

Primele sesiuni de instruire în cadrul proiectului au fost conduse în regiunea de Dezvoltare 

Socio-Economică Nord, fiecare eveniment fiind organizat pentru patru reprezentanţi ai APL 

din patru raioane în acelaşi timp. 

Obiectivele programului de instruire: 

- Familiarizarea participanţilor cu cerinţele oportunităţilor de finanţare în contextul 

proiectelor cu finanţare Europeană transfrontaliere şi transnaţionale, şi  FNDR;  

- Identificarea ideilor eligibile de proiect pentru proiecte regionale şi 

 transfrontaliere / transnaţionale; 

- Sporirea cunoştinţelor participanţilor în domeniul coordonării proiectelor şi 

metodologiei procesului de desfăşurare a proiectului.  

La moment, în Moldova, experienţa de desfăşurare şi implementare a proiectelor 

investiţionale şi de dezvoltare a capacităţii nu este suficientă. În timp ce bugetele 

accesibile pentru programele de dezvoltare naţionale şi/sau internaţionale (adică, 

Programele de Vecinătate 2007-2013) cresc substanţial în fiecare an, capacităţile foarte 

limitate ale structurilor locale şi regionale, precum şi capacitatea insuficientă de absorbţie  

a APL duc spre un mare număr de oportunităţi ratate. 

Scopul programului de instruire este de a susţine dezvoltarea capacităţii pentru 

identificarea, dezvoltarea şi gestionarea proiectelor regionale inter-comunale în regiunea 

de nord a Moldovei. Obiectivele, modalităţile şi criteriile de eligibilitate a celor mai 

relevante instrumente financiare accesibile şi procedurile specifice de aplicare, în 

particular NFRD, Programul de Cooperare Transnaţională şi Transfrontalieră a UE 

constituie un domeniu important în acest modul de instruire. 

La eveniment  au participat specialişti din consiliile raionale, responsabili pentru 

atragerea fondurilor, precum şi angajaţi ai administraţiilor săteşti şi orăşeneşti din nordul 

Moldovei. De asemenea, conducătorii de raion şi primari au primit recomandări cu privire 

la calitatea propunerilor de proiect regionale şi transfrontaliere. La aceste instruiri au 

participat 58% femei şi 42% bărbaţi. 
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În baza chestionarelor de evaluare primite de la participanţi, putem spune că  46% 

dintre ei sunt bine familiarizaţi cu FNDR, în timp ce 54% nu cunosc suficient despre 

aceasta. De asemenea, 48% sunt bine informaţi despre programele UE, iar 52% sunt puţin 

informaţi în această privinţă.  

Al doilea tur de instruiri a fost organizat în luna mai. Obiectivele sesiunii de instruire 

sunt: 

- Familiarizarea participanţilor cu cerinţele oportunităţilor de finanţare în contextul 

proiectelor transfrontaliere şi transnaţionale finanţate de UE şi FNDR;  

- Identificarea ideilor de proiect eligibile  pentru FNDR şi/sau programele UE; 

- Aprofundarea cunoştinţelor participanţilor cu privire la managementul ciclului 

proiectului şi metodologia de desfăşurare a proiectului. 

Între sesiunile de instruire, un consultant GIZ, AO ―Contact Nord‖ şi ADR au oferit  

asistenţă în crearea parteneriatelor regionale şi transfrontaliere.  

De asemenea, au fost oferite consultaţii în alegerea corectă a Programului şi în 

iniţierea ideilor durabile de proiect pentru dezvoltare regională şi colaborare inter-

comunală. 

 

- Dezvoltare capacităţilor 

În perioada 4-15 aprilie, RED Nord în colaborare cu GIZ, a organizat o serie de întâlniri 

regionale pentru a identifica necesităţile beneficiarilor şi idei de proiect, facilitând 

colaborarea între APL de nivel I şi II, inclusiv informaţia cu privire la instrumentele 

financiare ale fondurilor ENPI şi alţi parteneri de dezvoltare, precum diferite state membre 

ale UE şi alte oportunităţi de finanţare în Moldova. 

În perioada 18-20 mai, ADR Nord cu suportul financiar al GIZ, a efectuat a vizită de 

studiu la Agenţia Nord-Est de Dezvoltare Regională din Piatra Neamţ, România. Scopul 

acestei vizite a fost de a contribui la stabilirea şi dezvoltarea parteneriatelor, de a fortifica 

capacităţile de cooperare transfrontalieră a ADR Nord şi de a face schimb de experienţă 

prin vizitarea proiectelor deja implementate. 

 Pentru a evalua capacităţile participanţilor la training a fost elaborat un chestionar, în 

baza căruia a fost elaborat un raport cu privire la nivelul de cunoştinţe curente despre 

proiecte. Începând cu a doua sesiune, participanţii au completat un chestionar cu privire la 

calitatea şi relevanţa acestui eveniment. S-a elaborat o bază de date ce se completează 

permanent cu informaţie despre consultanţi, parteneriate şi idei de proiecte.  
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Activități planificate pentru următoarele 3 luni: 

 Oferirea asistenţei către MDRC privind Programele UE, 

 Identificarea necesităţilor beneficiarilor din zona de nord a Republicii Moldova,  

 Informarea beneficiarilor privind Programele Naţionale - FNDR şi Programele UE- 

CBC / TNC,  

 Oferirea asistenţei în căutarea de parteneri şi stabilirea de parteneriate durabile, 

 Implementarea Sesiunii de instruire III din cadrul programului de instruire „Elaborarea 

proiectelor din fondurile FNDR şi UE‖ , 

 Acordarea asistenţei în procesul de dezvoltare a propunerilor de proiecte regionale, 

 Organizarea unei vizite de studiu in Romania in colaborare cu Asociaţia Absolvenţilor 

Academiei de Administrare Publică a Moldovei pentru colaboratorii MDRC si GIZ, 

 Elaborarea listei prestatorilor de consultanţă şi plasarea acesteia pe pagina web a 

ADR Nord, 

 Monitorizarea lunară a indicatorilor proiectului.  

 

 

 
 



 

30 
 

Anexa 1  

Structura Proiectului 

”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
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Planuri operaţionale pentru 2011 

Titlul proiectului: Asigurarea cu servicii de apă și canalizare a locuitorilor satului Duruitoarea Veche 
 

 
Proiectul va contribui la: 

A. Rezultate de modul 
1. Colaborarea între diferite nivele va fi îmbunătățită 
2. Planurile investiționale, de dezvoltare vor fi implementate 
3. Va fi îmbunătățit nivelul de satisfacție a consumatorilor serviciilor publice 
4. Cooperarea intercomunală va fi îmbunătățită 
5. Accesul femeilor la serviciile publice a fost îmbunătățit 

 
B. Rezultate intermediare 

1. Planurile investiționale sunt integrate în planurile locale 
2. Proiectele pilot implementate eficient 
3. Sunt operate schimbări în planificare și dezvoltare organizațională 
4. Acorduri de colaborare semnate/parte integră a strategiei regionale 
5. Persoanele instruite au căpătat cunoștințe utile în domeniu 

 

 

# Activități Indicator Perioada de timp, 2011 Responsabil Cost 
Estim., 
MDL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

I TEHNICE                

1.1 Identificarea soluției tehnice B1             GIZ  

1.2 Elaborarea proiectului de execuție B1, B2             APL 
 
BONCOM 
SRL 
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Ecologie 
Expert SRL 

1.2.1 Contractarea companiei pentru extinderea proiectării sistemului de 
canalizare 

              24 000 

1.2.2 Verificarea proiectelor de execuție              APL 20 000 

1.3 Achiziții publice              ADR  

1.3.1 Elaborarea caietului de sarcini B2              3 000 

1.3.2 Organizarea licitației B2               

1.3.3 Angajarea supraveghetorului de șantier B2               

1.4 Lucrări de construcție              ADR  
 
Companie 
contractata 

2 100 
000 

1.4.1 Monitorizarea lucrărilor de construcție B2               

1.5 Evaluarea tehnică                

1.5.1 Organizarea lucrului comisiei de evaluare, contractarea experților tehnici B2             GIZ, ADR 3 000 

1.6 Transferul de proprietate                

1.6.1 Elaborarea contractului de transmitere a proprietății B1, B2             GIZ, ADR 3 000 

II CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR                

2.1 Acorduri                

2.1.1 Semnarea memorandumului B4             GIZ, ADR  

2.1.2 Semnarea contractului de finanțare B4             GIZ, ADR  
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2.2 Identificarea necesităților de dezvoltare                 

2.2.1 Efectuarea diagnosticului economic al ÎM ‖Apă Canal Costești‖ B3             GIZ, ADR, 
compania 

17 000 

2.2.2 Atelier de lucru ‖Recomandări de restructurare a întreprinderii‖ B3             GIZ, ADR, 
compania 

3 000 

2.3 Elaborarea programelor de training              GIZ  

2.3.1 Elaborarea modulului de instruire ‖Implementarea si monitorizarea 
proiectelor AAC‖ 

B5             GIZ 18 000 

2.4 Elaborarea materialelor instructive                

2.4.1 Elaborarea broșurii ‖Practici de succes in implementarea proiectelor 
AAC‖ 

B3              30 000 

2.5 Training                

2.5.1 Atelier de lucru AC pentru angajații întreprinderilor AAC B4             ADR, GIZ 75 000 

2.5.2 Atelier de lucru ‖Monitorizarea implementării proiectelor de AAC‖ B4             ADR, GIZ 75 000 

2.5.3 Atelier de lucru ‖Probleme majore din sector‖ B4             ADR, GIZ 75 000 

2.6 Schimb de experiență                

2.6.1 Efectuarea a 2 vizite de studiu la proiecte similare (Apa San) B3             ADR, GIZ 16 000 

2.7 Campanii de informare și conștientizare              GIZ, APL 
ONG 
subcontractat 

 

2.7.1 Contractarea unei ONG B2               

2.7.2 Publicarea unui set de materiale educaționale  B2               

2.7.3 Organizarea activităților de informare și educare a consumatorilor B2               
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III SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI                

3.1  Regionalizarea serviciilor AC                

3.1.1 Actualizarea strategiei AC a raionului Rîșcani B1             ADR, GIZ, 
APL 

 

IV MONITORIZARE, EVALUARE                

4.1 Cercetări, studii                

4.1.1 Elaborarea situației de referință a proiectului la faza inițială B2             GIZ, ADR 70 000 

4.2 Colectarea informațiilor              ADR  

4.2.1 Monitorizarea lunară a indicatorilor proiectului B2               

 
 

INDICATORI: 
I. Indicatori de produs: 

1.1     2 proiecte de execuție elaborate 
1.2     5.1 km de rețele de apă construite 
1.3     2 km de rețele de canalizare construite 
1.4     Nr. persoanelor instruite 
1.5     Nr. persoanelor informate 
1.6     Nr. materialelor instructive elaborate 
1.7     Nr. modelelor de documente elaborate  
1.8     Nr. cercetărilor, a master plan elaborate 
1.9     Nr. documentelor de reglementare ajustate 

 
II. Indicatori de rezultat 

2.1     470 cetățeni au acces la apă potabilă 
2.2     120 gospodării conectate la sistemul AAC 
2.3     Calitatea apei corespunde cerințelor tehnice 

 
III. Indicatori de impact 

3.1    Consumatori satisfăcuți de nivelul serviciului AAC 



 

35 
 

3.2    Poluare redusă a mediului 
3.3    Este redus riscul îmbolnăvirilor  
3.4    Condiții mai bune de trai 
3.5    Condiții mai bune pentru dezvoltarea antreprenorialului  
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PLAN OPERATIONAL   2010-2012 
 

Denumirea proiectului-pilot: Aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor s. Rosu, r-ul Cahul 
 
Proiectul va contribui la: 
 

A. Rezultatele modulului: 

1. Colaborarea între diferite niveluri s-a îmbunatățit 
2. Planurile investiționale au fost implementate 
3. Gradul de satisfacție privind calitatea serviciul livrat este mai înalt 
4. Cooperarea inrecomunală a fost îmbunătățită 
5. Accesul femeilor la serviciul public a fost îmbunătățit 

 
B. Rezultate intermediare: 

1. Planuri de dezvoltare integrate 
2. Activitatea pilot a fost implementată 
3. Au apărut modificări în planificare şi organizare  
4. Acorduri de cooperare formale sunt semnate  / parte a planului regional de investiţii 

 

 

# Activități La ce 
indicator 
se 
atribuie 

Perioada Res- 
pon- 
sabil 

Cost 
estimativ, 
Eur 2010 2011 2012 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1 0
 

1 1
 

1 2
 

1 3
 

1 4
 

1 5
 

1 6
 

1 7
 

1 8
 

1 9
 

2 0
 

2 1
 

2 2
 

2 3
 

2 4
 

I TEHNICE  

                        

  

1.1 Elaborarea caietului de sarcini B2                           

1.2 Procedura de achiziții publice 
 

B2                         ADR  

1.2.1 Anunțul public al achiziției                            
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1.2.2 Procedura licitației B2                           

1.2.3 Angajarea supraveghetorului 
tehnic 

B2                           

1.2.4 Contractarea companiei de 
construcții 

B2                         ADR  

1.3 Lucrări de construcție 
Monitorizarea construcției 

B2                         ADR, 
Compa
nia de 
cons-
trucții 

200000 

1.4 Evaluarea tehnica 
Punerea in funcțiune a sistemului 
de AC 

B2                         ADR  

1.5 Transferul de proprietate 
Elaborarea acordului de transfer 
de proprietate 

B1,B2                         GIZ  

1.5.1 Acordul de transfer de proprietate 
către APL Roșu 

B2                         ADR, 
APL 
Roșu 

 

1.6 Transferul de management al 
serviciului 
Elaborarea acordului de transfer 
ala managementului serviciului 

B1,B2                         GIZ  

1.6.1 Acordul de transfer al 
managementului serviciului către  
―Apa Canal Cahul‖ 

B2                         APL 
Roșu, 
APL 
Cahul, 
ÎM Apă 
Canal 
Cahul 
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II CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR                            

2.1 Acorduri                            

2.1.1 Elaborarea si semnarea 
memorandum de înțelegere 

B4                         GIZ  

2.1.2 Semnarea acordului financiar B4                         ADR, 
GIZ 

 

2.2 Identificarea necesităților de 
dezvoltare ale: (ÎM Apă Canal 
Cahul, APL , ADR)  

                         ADR, 
GIZ, 
APL 

 

2.2.1 Studiul de diagnoza economica a  
IM ApaCanal Cahul 

B3                         GIZ  

2.2.2 Masa Rotundă  „Regionalizarea 
serviciului public de AC in 
RM: condiții, probleme,forme și 
mecanisme" 

B3                         ADR, 
GIZ 
GOPA 

 

2.2.3 Evaluarea capacităţii 
de gestionare 
a APL a serviciilor publice 

B3                         ADR, 
GIZ, 
APL 

 

2.3 Elaborarea programului de 
instruire 

                         GIZ  

2.3.1 Elaborarea programului de 
instruire "Managementul calitativ 
a prestatorilor de servicii în 
sectorul AC" 

B5                           

2.3.2 Elaborarea programului de 
instruire ‖Managementul 
serviciilor publice‖ 

B5                           
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2.4 Elaborarea materialelor de 
instruire 

                         GIZ  

2.4.1 Elaborarea ghidului "Dezvoltarea 
instituționala a prestatorilor de 
servicii in AC― 

B3                           

2.4.2 Elaborarea ghidului „Scrierea si 
implementarea proiectelor in AC― 

B3                           

2.5 Instruire                          GIZ  

2.5.1 Atelier de instruire a angajaților a 
prestatorilor de servicii in AC 

B4                           

2.5.2 Atelier de lucru -  Principalele 
provocări in AC 

B4                           

2.5.3 Atelier de instruire 
―Implementarea si monitorizarea 
proiectelor in domeniul AC― 

B4                           

2.4 Campania de informare a 
locuitorilor 

                         GIZ, 
APL, 
ONG 
subcon
tractat 

 

2.4.1 Contractarea ONG (ToR, acord) B2                           

2.4.2 Publicarea de materiale infor- 
maţionale şi educaţionale 

B2                           

2.4.3 Desfăşurarea campaniei 
de informare 

B2                           

III SPRIJIN PENTRU DEZVOL-
TAREA  
SECTORULUI 
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3.1  Regionalizarea sectorului AC                            

3.1.1 Actualizarea planului de investiții 
in domeniul AC al r-lui Cahul 

B1                         GIZ, 
GOPA 

 

3.2 Îmbunătăţirea actelor de 
reglementare pe AC 

                         MM  

3.3 Dezvoltarea normelor de 
construcţie 

                         MDRC  

IV MONITORIZARE, EVALUARE                            

4.1 Sondajul Consumatorilor                          GIZ, 
ADR, 
ONG 
subcon
tractat 

 

 Elaborarea studiului de referința  B2                         GIZ, 
ONG 

 

4.2 Colectarea datelor statistice                            

4.2.1 Monitorizarea lunară a 
indicatorilor proiectului 

B2                         ADR, 
GIZ 
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INDICATORI: 
 

I. Indicatori de produs: 
1.1     Elaborarea unui proiect tehnic 
1.2     Construirea a 12.5 km rețele apă 
1.3     Nr. persoanelor participante la training 
1.4     Nr. persoanelor informate 
1.5     Nr. documentelor pentru training și informaționale elaborate  
1.6     Nr. modelelor de documente elaborate (ex. Acorduri, Caiet de sarcini)  
1.7     Nr. studiilor și master-plan-urilor elaborate 
1.8     Nr. documente -cadru modificate conform cerințelor 
 
II. Indicatori de rezultat: 
2.1 3700 oameni au acces la apă potabilă  

     2.3  Consistent quality of drinking water quality standards 
 
III. Indicatori de impact: 
3.1   Gradul de satisfacție a consumatorilot de serviciile AC  
3.2   Reducerea nivelului de poluare a mediului  
3.3   Condiții de trai mai bune  
3.4  Condiții mai favorabile pentru dezvoltarea business-ului  
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PLAN OPERAȚIONAL 2011 

Titlul proiectului: ,,Extinderea sistemului integrat de management a deşeurilor solide al oraşului Şoldăneşti în 7 localităţi din 
raioanele Şoldăneşti şi Rezina, amplasate în bazinul rîului Ciorna‖  
 
Proiectul va contribui la: 

A. Rezultate finale  
1. Colaborarea între diferite nivele va fi îmbunatăţită 
2. Planurile investiţionale de dezvoltare vor fi implementate 
3. Va fi îmbunătăţit nivelul de satisfacție a consumatorilor serviciilor publice 
4. Cooperarea intercomunală va fi îmbunătăţită 
5. Accesul femeilor la serviciile publice a fost îmbunătăţit 

 
B. Rezultate intermediare 

1. Planurile investiţionale sunt integrate în planurile locale 
2. Proiectele pilot sunt implementate eficient 
3. Sunt operate schimbări în planificare şi dezvoltare organizaţională 
4. Acorduri de colaborare semnate/parte integră a strategiei regionale 
5. Persoanele instruite au căpătat cunoştinţe utile în domeniu 

 

 

# Activități Indicatorii Perioada de timp, 2011 Res- 
ponsabil 

Costuri 
estimative, 
MDL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

I TEHNICE                

1.1 Identificarea celei mai bune soluții tehnice B1             GIZ  

1.2 Elaborarea proiectului de execuție B1,B2             APL,  
GIZ, 
IPS 
Iprocom 
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1.2.1 Contractarea companiei pentru proiectarea depozitului DMS 
Şoldăneşti 

              24 000 

1.2.2 Verificarea proiectelor de execuţie              APL,  
GIZ 

20 000 

1.2.3 Expertizarea tehnică și ecologică a proiectului de execuție                

1.2.4 Aprobarea documentelor tehnice de către Oficiul Central al GIZ                

1.3 Achiziții publice              ADR Centru  

1.3.1 Elaborarea caietului de sarcini B2              3 000 

1.3.2 Organizarea licitației B2               

1.3.3 Angajarea supraveghetorului de șantier B2               

1.3.4 Procurarea tehnicii motorizate, utilajului, echipamentului B2              1055330 

1.4 Lucrări de construcţie              ADR Centru 
Compania 
de 
construcție 

2988279 

1.4.1 Monitorizarea lucrărilor de construcție B2               

1.5 Evaluarea tehnică                

1.5.1 Organizarea lucrului comisiei de evaluare, contractarea experţilor 
tehnici 

B2             GIZ,  
ADR 

3 000 

1.6 Transferul de proprietate                

1.6.1 Elaborarea contractului de transmitere a proprietăţii B1,B2             GIZ,  
ADR 

3 000 

II CREȘTEREA CAPACITĂȚILOR                
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2.1 Acorduri                

2.1.1 Semnarea memorandumului B4             GIZ,  
ADR 

 

2.1.2 Semnarea contractului de finanţare B4             GIZ,  
ADR 

 

2.2 Identificarea necesităților de dezvoltare : (ÎM Regia Apă 
Șoldăneşti, APL,  ADR) 

               

2.2.1 Efectuarea diagnosticului economic al ÎM ‖Regia Apă Şoldăneşti‖ B3             GIZ,  
ADR, 
compania 

17 000 

2.2.2 Atelier de lucru ‖Recomandări pentru întreprinderea municipală‖ B3             GIZ,  
ADR, 
compania 

3 000 

2.2.3 Evaluarea capacităţilor APL de gestionare a serviciilor publice  B3             GIZ,  
ADR 

 

2.3 Workshopuri și traininguri              GIZ,  
experți 

 

2.3.1 Workshop  ‖Managementul calității în întreprinderile municipale ce 
prestează servicii de asigurare cu apă și salubrizare‖ 

B5             GIZ 18 000 

2.3.2 Workshop  ‖Managementul serviciului public‖ B5             GIZ 18 000 

2.3.3 Workshop ―Regionalizarea serviciului de salubrizare: probleme și 
provocări‖ 

               

2.4 Elaborarea manualelor și ghidurilor                

2.4.1 Elaborarea Ghidului ‖Dezvoltarea instituţională a întreprinderii ce 
prestează servicii de salubrizare‖ 

B3              30 000 

2.5 Training                
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2.5.1 Elementele de bază ce reglementează sistemul MDS B4             ADR,  
GIZ 

75 000 

2.5.2 Managementul serviciului de salubrizare B4             ADR,  
GIZ 

75 000 

2.5.3 Curs avansat legat de managementul poligoanelor de deșeuri B4             ADR,  
GIZ 

75 000 

2.5.4 Aspecte financiare ale sistemului MDS  B4               

2.6 Vizite de studiu                

2.6.1 Efectuarea a 2 vizite de studiu la proiecte similare  B3             ADR,  
GIZ 

16 000 

2.7 Campanii de informare şi conştientizare              GIZ,  
APL 
 

 

2.7.1 Contractarea unei ONG B2             Contractare
a ONG 

 

2.7.2 Publicarea unui set de materiale informative  B2               

2.7.3 Organizarea activităţilor de informare şi sensibilizare a 
consumatorilor 

B2               

III SUPORT PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI                

3.1  Regionalizarea serviciului de salubrizare                

3.1.1 Elaborarea Master-Plan MDS a raionului Şoldăneşti B1             ADR,  
GIZ,  
APL 

 

3.2  Îmbunătățirea actelor de reglementare a sistemului MDS. 
Sisteme operaţionale 
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IV MONITORIZARE, EVALUARE                

4.1 Cercetări, studii                

4.1.1 Elaborarea situaţiei de referinţă a proiectului la faza iniţială B2             GIZ, ADR 70 000 

4.2 Colectarea informaţiilor              ADR  

4.2.1 Monitorizarea lunară a indicatorilor proiectului B2               

 
 
INDICATORI: 
 

I. Indicatori de produs: 
1.1    Executarea unui proiect de execuție a depozitului DMS Șoldănești 
1.2    3 Eco căsuţe construite 
1.3     54 platforme construite 
1.4     Depozit DMS amenajat parțial 
1.5     Nr. persoanelor instruite 
1.6     Nr. persoanelor informate 
1.7     Nr. materialelor instructive elaborate 
1.8     Nr. modelelor de documente elaborate  
1.9     Nr. cercetărilor, elaborarea master plan-ului 
1.10 Nr. documentelor de reglementare ajustate 

 
II. Indicatori de rezultat 

2.1     14,800 cetățeni vor beneficia de serviciu de salubrizare 
2.2     Un serviciu modern de salubrizare va opera în 8 localități din bazinul râului Ciorna 
2.3     Serviciu de salubrizare îmbunătățit continuu 

 
III. Indicatori de impact 

3.1    Reducerea nivelului de poluare a mediului 
3.2    Reducerea riscurilor de îmbolnavire 
3.3    Creșterea nivelului de satisfacție a clientilor  
3.4    Îmbunătățirea condițiilor pentru dezvoltarea antreprenoriatului 
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PLAN OPERAȚIONAL 2011 

Gestionarea proprietăţii publice 

Activități  2011 Responsabil  
Estimarea 

costurilor, euro  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    

A  identifica necesităţile APL privind gestionarea patrimoniului public              GIZ, ADR   

A pregăti atelier de 2 zile în  regiunea de sud pentru a îmbunătăți 

capacităţile APL în gestionarea eficientă a patrimoniului public (APL, 

ADR Sud, MDRC, Agenția Proprietăţii Publice, Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru)  

            GIZ, ADR Sud  3000  

A organiza seminar de 2 zile pentru a îmbunătăți capacităţile APL în 

gestionarea eficientă a patrimoniului public (APL, ADR Sud, MDRC, 

Agenția Proprietăţii Publice) in regiunea sud  

            GIZ, ADR Sud   

A analiza rezultatele atelierului şi a elabora un plan concret de 

acţiuni pentru parteneri proiectului  

            GIZ, ADR Sud   

A  implementa planul de acţiuni             GIZ, ADR, APL 5000 

Evaluare             GIZ  
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Anexa 2 
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Anexa 3 
 


