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Rezumat 

 
 

Scopul acestui proiect este de a oferi o 

prezentare generală detaliată ale 

activităților implementate, în curs de 

aplicare și celor planificate pentru 

Proiectele GIZ “Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale în Republica Moldova” 

(MSPL) și Dezvoltarea Capacității pentru 

Dezvoltare Regională şi Cooperare 

Transfrontalieră, implementate de către  

Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). 

 

Acest document este divizat în 

următoarele părți. 

 

Introducere Prezintă informații generale 

despre situația modernizării  serviciilor 

publice locale în Republica Moldova. 

 

Capitolul 1: Oferă informații detaliate 

privind parteneriatele și instituțiile 

implicate în proiect. 

 

Capitolul 2: Prezintă etapele de 

implementare ale proiectului. Include și 

activitățile de implementare a proiectului-

pilot și alte activități implicate, prezentate 

conform zonelor principale după tematică:  

 

 Apă și Canalizare 

 Managementul Deșeurilor Solide 

 Eficiența Energetică și Utilizarea 

Surselor Regenerabile de Energie 

 Achiziții publice 

 Management Financiar 

 Managementul Proprietății Publice 

 Problemele genurilor  

 Baza de date a managementului 

cunoștințelor 

 

Acest Capitol include și aspecte legate de 

structura personalului și alte activități ce 

țin de proiect, cum ar fi  misiunile de 

consiliere.  

 

Capitolul 3: Oferă informații privind 

activitățile proiectului “Dezvoltarea 

Capacității pentru Dezvoltare Regională şi 

Cooperare Transfrontalieră”. 

 

Anexele conțin implicarea experților in 

activitățile organizate şi planurile 

operaționale pentru proiectele pilot. 
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Abrevieri 
 

BMZ  Ministerul German pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică   

CALM                   Congresul Autorităților Locale din Moldova 

CBC  Cooperare Transfrontalieră 

EE/SRE       Eficiența energetică și utilizarea Surselor Regenerabile de Energie 

UE  Uniunea Europeană 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

GOVMD                 Guvernul Republicii Moldova 

PCDLI Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  

APL Administrația Publică Locală 

M&E Monitorizare și Evaluare 

MM Ministerul Mediului  

ME Ministerul Economiei 

MAER                    Ministerul Afacerilor Externe al României 

MSPL  Modernizarea Serviciilor Publice Locale 

MF Ministerul Finanțelor 

MÎ  Memorandum de Înțelegere 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

NALAS Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale 

CNCDR                Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

FNDR Fondul Național pentru Dezvoltare Regională 

SNDR Strategia Națională de Dezvoltare Regională 

OA Comitetul pentru Relații Economice Est-Europene 

ADR Agenția pentru Dezvoltare Regională 

RDC Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

SDR Strategie de Dezvoltare Regională 

SDC Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDSE  Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 

SIDA                  Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională 

SLE              Centrul de Instruire Avansată în Dezvoltarea Rurală, Universitatea 
Humboldt, Berlin 

TNC Cooperarea Transnațională 

PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare   

USAID                 Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională   

AAC Aprovizionare cu Apă și Canalizare 
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Introducere 
 

Majoritatea populației Republicii Moldova 

locuiește în orășele și sate în regiunile rurale.  

Serviciile publice din majoriatea acestor 

localități sunt nesatisfăcătoare.  

În ultimii ani, o serie de reforme au fost 

introduse în sectorul public din Republica 

Moldova ce vizează îmbunătățirea acestei 

situații.  

MDRC a fost fondat în 2009 cu scopul de a 

îmbunătăți dezvoltarea socio-economică în 

regiunile noi formate. Cu același scop au fost 

create ADR-uri și RDC-uri, a fost elaborată și 

aprobată SDR și a fost creat FNDR. 

Unul dintre cele mai principale obstacole în 

implementarea SDR-urilor este lipsa de 

cunoștințe în elaborarea și implementarea 

proiectelor de parteneriat, care reprezintă 

baza dezvoltării regionale.  

Așadar, scopul principal al MSPL este de a 

contribui la  dezvoltarea capacității instituțiilor 

publice și a furnizorilor de servicii pentru a 

spori accesul populației la serviciile publice de 

calitate. În conformitate cu documentul 

general al proiectului, grupul țintă este 

populația a 9-12 localitați rurale  din diferite 

raioane din toate cele trei regiuni de 

dezvoltare din țară.  

MSPL susține APL-urile prin ADR-uri, în 

particular ceea ce ține de planificarea și 

implementarea proiectelor de investiții  și 

diverse măsuri de consolidare a capacităților 

diferitor participanți în acest proces.  

În baza experienței accumulate în timpul 

acestei activități, MDRC și alte instituții 

publice vor primi asistență la nivel central în 

prezetarea propunerilor pentru ajustări 

suplimentare la condițiile generale ale APL. 

Accentul primar al acestei asistențe va fi pus 

pe domeniul descentralizării și dezvoltării 

regionale.  

CALM va fi implicat în dezbateri privind 

consolidarea autoadministrării locale în scopul 

asigurării faptului că interesele și 

perspectivele APL sunt reprezentate în acest 

context.  

Contribuția germană constă în asigurarea cu 

experți internaționali și naționali pe termen 

scurt și pe termen lung, asistență tehnică 

specific, programe de instruire profesională 

continuă, precum și contribuții financiare 

pentru măsurile pilot în scopul consolidării 

dezvoltării infrastructurii rurale.   

În acest context, progresul poate fi măsurat în 

conformitate cu criteriile următoare:  

 Coerență sporită în planificare și 
bugetare (APL, ADR, RDC, Ministerele 
sectorului) 

 Colaborare intercomunală sporită  
 Eficiență și eficacitate sporită în 

implementarea proiectului  
 Capacitate sporită pentru controlul 

calității și M&E a serviciilor publice 
locale de către APL-uri 

 Managementul sporit al serviciilor 
publice locale de către furnizorii de 
servicii  

 Mai mare satisfacere a utilizatorilor  
 

MSPL a fost angajta de BMZ în 2009, în baza 

rezultatelor negocierilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi cel al Germaniei din 

acelaşi an. Faza curentă a proiectului (01/2010 

– 06/2012) este finanțată de BMZ la suma de 3 

mln. Euro. Ministerul român al Afacerilor 

Externe contribuie cu 0,7 mln. Euro în cadrul 

proiectului, în aceeaşi perioadă. 
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Capitolul 1 

PARTENERIATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

În perioada de raportare, proiectul a construit sau extins parteneriate cu instituțiile guvernamentale 

naționale, partenerii de dezvoltare din Republica Moldova, instituții din afara Republicii Moldova şi 

furnizorii nestatali. 

1.1. Parteneriate cu instituții guvernamentale naționale: 

 
 Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Construcțiilor (MDRC) 
 
MDRC este principalul partener politic şi 

conceptual al proiectului. În cadrul perioadei 

de raportare, proiectul a susținut MDRC 

acoperind cheltuielile ce țin de participarea 

reprezentantului Ministerului la diverse 

evenimente informative și de instruire  cu 

privire la dezvoltarea regional și serviciile 

publice locale din Belgia, Polonia, Italia, 

Lituania, Luxemburg, România şi Germania.   

MSPL de asemenea a susținut diverse 

seminare ale MDRC despre planificare și 

bugetare,  team building, achiziții publice, și 

standarde de formare şi şi angajații 

Ministerului beneficiat de cursuri de limba 

engleză. De asemenea, MSPL susține crearea 

Manualului de Identitate Vizuală a MDRC. 

Deoarece MRDC a fost implicat în Actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică 

(SEDS) din raioanele Rîşcani şi Cahul, în luna 

august, un memorandum de înțelegere a fost 

semnat între Cancelaria de Stat, MM, MRDC, 

ADR-uri, consiliile raionale Rîşcani şi Cahul şi 

GIZ care vizează să stabilească un parteneriat 

pentru testarea metodologiei participative 

privind stabilirea priorităților de investiții în 

sectorul de apă şi canalizare în comunitățile 

rurale din Moldova. În timpul acestui proces, 

toate mesele rotunde naționale şi locale au 

fost organizate cu sprijinul tehnic al BMZ şi 

Guvernului romând, prin intermediul GIZ. În 

august-septembrie, GIZ a organizat o vizită de 

studiu în România şi Germania, la care au 

participat reprezentanți ai ADR-urilor şi ai 

MRDC. 

Ca de obicei, MSPL și MDRC au planificat în 

comun toate misiunile experților pe termen 

scurt solicitate de proiect, în timp ce 

rapoartele respective au fost transmise 

Ministerului (Vezi Anexa 1). 

 
 Ministerul Economiei al Republicii  

Moldova (ME) 
 
Din anul 2006, ME a fost responsabil pentru 

toate aspectele ce vizează eficiența energetică  

și energia regenerabilă. Toate activitățile ce țin 

de proiectele-pilot despre eficiența energiei 

au fost coordonate cu Direcția Generală 

Securitate şi Eficiență Energetică a MM. 

Programul de instruire Manager Energetic 

European (EUREM), reprezintă un punct de 

cooperare principală cu MDRC și cu  Comitetul 

pentru Relații Economice Est-Europene. 

Membrii MSPL au participat la numeroase 

evenimente ce țin de  EE/SRE și  toate 

Şedințele de coordonare ale donatorilor. 

 
 Ministerul Mediului (MM) 

 
Pe lîngă alte sarcini, MM este responsabil și 

pentru gestionarea eficientă a resurselor de 

apă și deșeurile solide, și este reprezentantul 

omolog conceptual principal pentru trei 

proiecte pilot de MSPL.  
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În perioada de raportare, un reprezentant al 

MM a beneficiat de un curs de formare în 

managementul deşeurilor solide, care a avut 

loc în Delft, Olanda, în perioada 4-23 iulie 

2011, finanțat de GIZ. 

 

Deoarece MM a fost implicat în Actualizarea 

Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică 

(SEDS) din raioanele Rîşcani şi Cahul, în luna 

august, un memorandum de înțelegere a fost 

semnat între Cancelaria de Stat, MM, MRDC, 

ADR-uri, consiliile raionale Cahul şi Rîşcani şi 

GIZ, cu scopul de a stabili un parteneriat 

pentru testarea metodologiei de participare 

privind stabilirea priorităților de investiții în 

sectorul de apă şi canalizare în comunitățile 

rurale din Moldova. Toate mesele rotunde 

naționale şi locale au fost organizate cu 

sprijinul tehnic al BMZ şi a Guvernului român, 

prin intermediul GIZ. În lunile august-

septembrie, GIZ a organizat o vizită de studiu 

în România şi Germania, la care a participat 

şeful Departamentului de Gospodărire a 

Apelor al MM. 

 

Două proiecte de gestionare a deşeurilor 

solide: "Managementul integrat al deşeurilor 

în bazinele râurilor transfrontaliere", Edineț şi 

"Îmbunătățirea gestionării transfrontaliere a 

deşeurilor municipale solide în Republica 

Moldova, România şi Ucraina", Făleşti, fiind 

proiecte CBC aprobate de către Autoritatea 

Comună de Management (ACM) din cadrul 

Programului Operațional Comun (POC) 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, sunt sprijinite de GIZ prin intermediul 

unor subvenții locale. Munca de pregătire 

este, de asemenea, efectuată pentru a evalua 

posibilitatea de co-finanțare a proiectului-pilot 

Rosu prin intermediul Fondului Ecologic, 

gestionat de Minister. 

 

 

 

 

 Cancelaria de Stat 
 
Cancelaria de Stat coordonează şi asigură 

procesul de planificare strategică în 

administrația publică centrală şi stabileşte 

cadrul metodologic şi organizatoric pentru 

luarea deciziilor publice. Ea coordonează şi 

monitorizează performanța autorităților 

publice centrale, inclusiv activitățile legate de 

propria lor reformare, în vederea realizării 

obiectivului strategic de integrare europeană 

al țării. De asemenea, Cancelaria de Stat 

gestionează procesul de programare, 

monitorizare, managementul şi evaluarea 

asistenței externe pentru Moldova. 

 

Toate activitățile ale MLPS au fost prezentate 

reprezentanților Cancelariei de Stat în cadrul 

şedințelor Consiliului de Coordonare pentru 

dezvoltare regională, diferite ateliere de lucru 

în cadrul viitoarei programări comune a UE 

pentru dezvoltare regională şi o întâlnire de 

lucru dedicată CBC. 

 

În luna august, un memorandum de înțelegere 

a fost semnat între Cancelaria de Stat, MM, 

MRDC, ADR-uri, consiliile raionale Rîşcani şi 

Cahul şi GIZ cu scopul de a stabili un 

parteneriat pentru testarea metodologiei 

participative privind stabilirea priorităților de 

investiții în sectorul de apă şi canalizare în 

comunitățile rurale din Republica Moldova. 

 

Şeful Diviziei Administrației Publice Locale din 

cadrul Cancelariei de Stat a participat la 

diferite ateliere şi la o deplasare amplă de 

studiu în România şi Germania, în contextul 

unor abordări integrate de planificare a 

sectorului. 
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1.2. Parteneriate cu ADR 

 
Patru consilieri GIZ se află în ADR-uri şi au 

organizat diverse activități în parteneriat cu 

ADR-urile respective. MLPS, de asemenea, a 

contribuit la sporirea capacităților ADR prin 

oferirea de sprijin pentru organizarea 

seminarelor privind gestionarea finanțelor 

publice, managementul proiectelor, şi de 

achizitii publice. Personalul sporit al ADR-urilor 

oferă şi alte domenii de colaborare cu MLPS. 

În luna august, un memorandum de înțelegere 

a fost semnat între ADR-uri, Cancelaria de 

Stat, MM, MRDC, consiliile raionale din Cahul 

şi Rîşcani şi GIZ cu scopul de a stabili un 

parteneriat pentru testarea metodologiei 

participative privind stabilirea priorităților de 

investiții în sectorul de apă şi canalizare în 

comunitățile rurale din Moldova. 

În august-septembrie, GIZ a organizat o vizită 

de studiu în România şi Germania la care au 

participat reprezentanți ai ADR Nord şi Sud. 

Un reprezentant al ADR Sud a beneficiat de un 

curs de formare în Managementul deşeurilor 

solide, care a avut loc în Delft, Olanda, în 

perioada 4-23 iulie 2011, finanțat de GIZ.  

 

 

1.3. Parteneriate cu Agenții Naționale 

 

 Agenția “Apele Moldovei”  
 

“Apele Moldovei” este agenția  guvernului 
central specializată în gestionarea apei în 
Moldova.  Reprezentanții Agenții au  participat 
la diverse întruniri și evenimente ce țin de 
proiectele-pilot AC. Parteneriatul cu această 
instituție contribuie la identificarea soluțiilor 
tehnice și administrative adecvate ce vizează  
“ Strategia Națională de Aprovizionare cu Apă 
și Canalizare a Republicii Moldova”.  
Reprezentanții agenției au fost invitati sa 
participe la toate mesele rotunde naționale în 
contextul unor abordări integrate de 
planificare a acestui sector. 
 

 Agenția Achizițiilor Publice 
 

AAP este o autoritate specializată din cadrul 
Ministerului de Finanțe, care asigură 
implementarea politicii de stat privind 
achizițiile publice. Prin urmare, toate 
procesele achizițiilor publice pentru 
proiectele-pilot ale GIZ vor fi efectuate în 
conformitate cu reglementarile privind 
achizițiile publice. Toate instruirile asociate 
sunt stabilite în coordonare strînsă cu agenția.  
 

Punctul focal al GIZ în domeniul achizițiilor 
publice a fost inclus în calitate de membru al 
comitetului administrativ al proiectului comun 
pentru Agenția de Achiziții Publice începând 
cu luna noiembrie. 
 

 Agenția Proprietății Publice  
 

Agenția Proprietății Publice de pe lîngă ME 
implementează politica guvernului ce vizează 
managementul proprietății publice pentru 
proprietatea de stat de care este responsabilă. 
În prezent, un şir de evenimente este în curs 
de pregătire, în scopul de a amplifica 
transferul de cunoştințe ADR-urilor şi APL-
urilor în acest domeniu important. 
 

 Agenția Relații Funciare şi Cadastru 
 

Agenția Relații Funciare şi Cadastru este 

autoritatea guvernului central care 

implementează politica public în domeniul 

cadastral, cartografie şi geo-informații. Se 

prevede ca agenția să ofere instruire ADR-

urilor pentru a facilita activitățile cadastrale ce 

țin de proiectele-pilot, precum şi planificarea 

integrată la nivel raional şi regional. 
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1.4. Parteneriate cu alte instituții din Moldova 

 

 Congresul Autorităților Locale din 
Moldova  
 

CALM reprezintă cea mai mare asociație de 
comunități rurale din Republica Moldova. 
Cuprinde aproximativ 400 membri și este 
membru al rețelei NALAS. 
 
Reprezentanții CALM au participat la toate 
mesele rotunde naționale şi au participat la o 
vizită amplă de studiu în România şi 
Germania, în contextul unor abordări 
integrate de planificare a acestui sector. 
 
Cu sprijinul MLPS, CALM a fost implicat în 
pregătirea un studiu de referință în ceea ce 
priveşte comunicarea şi coordonarea între 
diferitele niveluri administrative în vederea 
dezvoltării locale şi regionale începând cu 
luna noiembrie. Această cercetare are ca 
scop evaluarea percepțiilor, aşteptărilor şi a 
potențialului APL-urilor, ADR-urilor şi 
agențiilor guvernamentale în vederea 
cooperării inter-municipale, regionalizării, şi 
altor modalități inovatoare în furnizarea 
serviciilor publice. 
 
De asemenea, se aşteaptă că studiul de bază 

va oferi orientare cu privire la cele mai mari 

provocări în interacțiunile dintre aceste 

instituții şi la soluțiile propuse. 

 

 Camera de Comerț şi Industrie a 
Republicii Moldova  

 
Camera de Comerț şi Industrie este o 

organizație non-guvernamentală al cărei 

obiectiv este de a crea climatul de afaceri 

pozitiv în societate. Acesta reprezintă, de 

asemenea, preocupările Republicii Moldova în 

relațiile sale cu autoritățile guvernamentale şi 

în cercurile de afaceri străine. Camera a 

organizat cursul EUREM de management 

energetic conform standardelor europene. În 

acest context, Camera de Comerț a participat 

în noiembrie la o sesiune a Consiliului 

Consorțiului EUREM în Praga, Republica Cehă, 

cu sprijinul MSPL. La sfârşitul lunii octombrie, 

participanții la cursUL EUREM au înaintat 

lucrările lor practice finală. Camera de Comert 

va organiza livrarea oficială a certificatelor 

tuturor participanților până la sfârşitul anului 

2011.

 

1.5. Parteneriate cu parteneri de dezvoltare în Republica  Moldova 

 

 Programul Comun de Dezvoltare 
Locală Integrată inițiat de PNUD 

 
Au fost organizate mai multe reuniuni de 

schimb de informații şi cunoştințe cu privire la 

subiectele legate de achiziții publice şi 

gestiunea financiară a Agențiilor de Dezvoltare 

Regională. Toate procedurile utilizate de către 

GIZ în procesul elaborării MLPS au fost 

prezentate şi diverse materiale solicitate au 

fost furnizate, luând în considerare faptul că 

USAID planifică să utilizeze sisteme de 

parteneriat în cadrul viitorului Program de 

Sprijin a Guvernului Local. 

 

 Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare şi 
Cooperare 

 
Cooperarea Elveției în Moldova, aşa cum s-a 

subliniat în Strategia de Cooperare 2010, îşi 

propune să "Sprijine R. Moldova în obiectivul 

său de a garanta tuturor cetățenilor săi acces 

egal la infrastructură şi servicii de calitate în 

sectoarele sănătate şi apă". Ca donator 

principal în domeniul proiectului AAC , SDC a 
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pregătit şi a co-prezidat diferite sectoare de 

coordonare si şi intruniri ale donatorilor în 

cursul  perioadei de raportare, în care a 

participat MSPL. 

 

MSPL colaborează cu Proiectul Apa San privind 

diverse activități în sectorul AAC , în special în 

planificarea la nivel raional (Proiectul Apă San 

sprijină dezvoltarea unui Master Plan AAC 

pentru raionul Ialoveni). O altă inițiativă este 

"Comunitatea practicii", care reuneşte 

principalele părți interesate din sector în jurul 

problemelor specifice relevante.  

 

 Agenția Suedeză pentru Dezvoltare și 
Cooperare Internațională 

 
Suedia este finanțatorul principal în Republica 
Moldova în domeniul energiei, ce constitutie 
un sector cheie a 2011-2014 “Strategia de 
Dezvoltare Națională a SIDA pentru Republica 
Moldova.” MSPL a stabilit relațiile de 
colaborare cu SIDA în Republica Moldova încă 
de la începutul activității acesteia, participînd 
la întrunirile  obișnuite ale  Consiliului 
Coordonator al Donatorilor de Energie și la 
diverse evenimente cu privire la dezvoltarea 
regională, descentralizare și guvernare. În 
timpul perioadei de raportare, MSPL a pregătit 
informații detaliate pentru a evalua opțiunile 
colaborărilor viitoare dintre SIDA și GIZ în 
contextual dezvoltării regionale. 
 

 
 

1.6. Parteneriate cu instituții din afara Republicii Moldova 

 

 Centrul de Instruire Avansată în 
Dezvoltarea Rurală, Universitatea 
Humboldt, Berlin 

 
O echipă de doctoranți a SLE din Universitatea 
Humboldt din Berlin va efectua o misiune pe 
teren, în scopul de a sprijini Administrațiile 
Raionale din Cahul şi Rîşcani în îmbunătățirea 
strategiilor de dezvoltare socio-economică 
existente, prin aplicarea metodologiei 
proiectul privind identificarea priorităților de 
investiții în AC. Un alt element în acest proces 
este necesitatea de a ajuta la identificarea 
celor mai potrivite opțiuni de a conecta 
infrastructurile AAC existente și de crea altele 
noi pentru furnizorii de apă (ridicînd prețul), 
pentru a  îmbunatăți durabilitatea economică 
și a calității a furnizării și managementului 
serviciilor de AAC. 
 

 Comitetul pentru Relații Economice 
Est-Europene 

 
Comitetul pentru Relații Economice Est-
Europene este cea mai veche inițiativă 
regională a comunității germane de afaceri. 

Serveşte ca mediator între liderii de afaceri şi 
factorii de decizie politică în Germania şi în 
Europa de Est. Comitetul urmăreşte, de 
asemenea să construiască relații economice cu 
aceste țări în vederea promovării comerțului şi 
industriei, precum şi investițiilor şi serviciilor 
cu şi în regiune.  

OA a fost implicat activ în organizarea şi co-
finanțarea cursului EUREM de formare a 
formatorilor în managementul energetic. 

OA a elaborat un anumit proiect, în strânsă 
cooperare cu MLPS, în vederea îmbunătățirii 
climatului de investiții pentru companiile 
germane în domeniul infrastratucturii locale 
de servicii publice. 

 

 Cooperare trilaterală: Moldova - 
România - Germania 

 
Republica Moldova este partenerul cel mai 

important al României în eforturile de 

dezvoltare bilateral. Ministerul Afacerilor 

Externe din România a acordat MSPL 500.000 

de euro în 2010, ca parte a asistenței pentru 
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dezvoltare internațională în Republica 

Moldova, pentru punerea în aplicare a unui 

proiect-pilot privind îmbunătățirea sistemelor 

de alimentare cu apă şi canalizare in satul 

Roşu, raionul Cahul.  

În august 2011, Miniaterul a efectuat o 

creştere potențială de asistență prin 

intermediul MSPL privind îmbunătățirea 

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare 

in satul Roşu, inca cu 200.000 de euro.  

 
 
 

1.7. Prestatorii de servicii non-statali  

MSPL a angajat trei ONG-uri din regiuni să efectueze studii de referință pentru proiectele-pilot. 
Aceste studii de referință au fost finalizate cu un sprijin suplimentar din partea experților locali şi 
internaționali oferiți de lotul de experți termen scurt al MLPS. 
De asemenea, un ONG regional (Contact Balti) a fost angajat pentru a sprijini ADR Nord în furnizarea 
de formare profesională pentru APL privind proiectarea şi managementul proiectului (a se vedea 
capitolul 3). 
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Capitolul 2 

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR-PILOT 

2.1. Apă și Canalizare: „Servicii de alimentare cu apă și canalizare în satul 
Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Rîşcani” 

 

Descrierea succintă a proiectului:  
 
Acest proiect va satisface necesitățile 

locuitorilor din Duruitoarea Veche, care se 

confrunta cu problema insuficienței de apă 

potabilă, după cum în prezent nu există 

apeduct şi servicii de canalizare în sat. 

Proiectul urmăreşte să asigure aproximativ 

470 de săteni cu apă şi servicii de salubritate 

de calitate prin conectarea la sistemele 

existente în oraşul Costeşti si pentru a 

îmbunătăți acest serviciu în cadrul comunității. 

 

 
 

Realizări:  
Investiții fizice 
 
Proiectarea tehnică pentru sistemul AAC din 

Duruitoarea Veche a trecut prin procesul de 

verificare efectuat de către Serviciul de Stat 

pentru Evaluare şi Verificare a Proiectelor și 

Construcției. Pentru a elucida obiecțiile cu 

privire la proiect o întrunire de lucru a avut loc 

cu reprezentanții serviciilor guvernamentale, 

specialiştii şi autorii proiectului de elaborare a 

sistemului AAC. 

  În perioada iulie-august au fost stabilite 

cerințele licitației pentru construirea 

sistemului de AAC  și a fost pregătit setul de 

documente necesare pentru licitație. Un acord 

de finanțare privind construirea sistemului de 

AAC în Duruitoarea Veche a fost semnat între 

GIZ în ADR Nord , evaluat pînă la 137 000 de 

euro. La data de 23 septembrie, a fost 

anunțată oferta pentru selectarea 

contractorului. ADR Nord a vîndut seturi de 

documente pentru șapte companii de 

construcții. Ofertele concursului au fost 

efectuate doar de trei companii: SA 

Promtehgaz, SRL Valis şi SRL Golconda. Grupul 

de lucru a anulat licitația, deoarece în procesul 

de evaluare una dintre companii a fost 

descalificată deoarece nu a îndeplinit 

calificarea ofertanților. Licitația a fost 

anunțată din nou pe 27 septembrie. În a doua 

etapă, șapte companii de construcții și-au 

prezentat ofertele lor. Grupul de lucru a 

efectuat evaluarea. Apoi ADR Nord a semnat 

contractul cu "SRL Valis". Valoarea 

contractului este de 2,240,000 lei, inclusiv 120 

mii lei de la Consiliul Raional Rîşcani. 

Contractele cu supraveghetorul tehnic şi 

autorul proiectului tehnic au fost semnate. 

La 22 noiembrie, lansarea oficială a proiectului 

a avut loc. Construcția a început în Decembrie 

2011. 

 
 
 
 
 



 Raportul de progres nr. 3: iulie-noiembrie 2011 

 13  

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
Cincisprezece reprezentanți ai alimentării cu 

apă şi operatorii de salubritate din Rîşcani și 

Cahul, ADR Nord şi Sud , Ministerul Mediului, 

MDRC, Cancelaria de Stat şi CALM au 

participat la o vizită de studiu în România şi 

Germania. În timpul vizitei participanții au 

avut oportunitatea de a învăța din 

experiențele ce țin de AAC în Cluj, Sălaj şi Satu 

Mare, România şi landul Brandenburg, 

Germania. Raportul care detaliază rezultatele 

muncii este ataşat. 

ONG-ul Moştenitorii au realizat un studiu de 

referință care a indicat opinii ale 

consumatorilor de apă din Costești în ceea ce 

priveşte satisfacerea populatiei cu multiple 

aspecte ale necesităților serviciului. Raportul 

va fi disponibil în curînd pe situl 

www.adrnord.md. 

Un program auxiliar a fost început pentru 

consolidarea capacitatilor angajatilor "Rîşcani 

Apa Canal". În primul rând, necesitatile de 

instruire ale angajaților au fost evaluate şi apoi 

temele celor două ateliere de lucru au fost 

determinate. 

O altă activitate în curs de desfăşurare este 

procesul de consultare a reglementărilor 

interne. Companii de apă din Rîşcani şi 

Costeşti sunt incluse în acest domeniu. În 

prezent, un expert de la GOPA lucrează la 

această inițiativă. 

 
Planificare, Monitorizare și Management 
 
În luna mai a anului curent, procesul de 
actualizare a Strategiei de Dezvoltare 
Economică Socială ale componentei AAC din 
raionul Rîşcani a început. Mai multe activități 
au fost organizate la nivel național şi local, 
inclusiv: 
 

 Elaborarea chestionarelor pentru 
colectarea datelor privind situația apei și 

canalizării. Pavel Pannus, expert ethnic din 
grupul GOPA, a elaborate chestionarele.  

 Colectarea datelor în regiune. Doi asistenți 
de la echipa locală au fost angajați să 
coordoneze şi să finalizeze procesul de 
colectare a datelor. 

 27.07.2011, întâlnirea de lucru la nivel 
național. Partenerii au discutat despre 
procesul de pregătire pentru a actualiza 
SEDS. 

 02.08.2011, atelier de lucru cu părțile 
interesate din raionul Rîşcani. Procesul de 
actualizare SEDS  a fost prezentat şi 
discutat de către localnicii implicați şi 
parteneri  în acest proces. 04.08.2011, 
atelier de lucru național. Echipa de experți 
(echipa GOPA), un absolvent al 

 Universității Humboldt (echipa SLE), echipa 
locală, şi partenerii de la nivel național, au 
discutat organizarea procesului de lucru. 

 09.08.2011, seminar de team building. 
Necesitățile localnicilor implicați și 
participarea posibilă a acestora au fost 
identificate ca modalități de colectare a 
datelor ce lipsesc.   

 17.08.2011, prima masă rotundă. A fost 
propusă metodologia pentru prioritizarea 
necesităților locale. Interese și oportunități 
de implicare în proces au fost identificate 
pentru diferite părți interesate.  

 24.08.2011, a doua masă rotundă, 
participanții au fost informați  cu privire la  
prioritățile naționale  și  au identificat 
numeroase priorități locale.   

 24.09.2011, a treia masă rotundă, 
participanții au convenit asupra 
importanței priorităților locale identificate 
mai sus și au selectat pe cele mai 
importante pentru raionul Rîşcani. 

 29.09.2011,  seminar la nivel național.  
Participanții au fost informați despre 
evoluția actualizării SEDS. Structura 
documentelor locale  de planificare a fost 
pusă în discuție.  

 27.10.2011, Conferința Națională, 
”Armonizarea strategiilor de dezvoltare la 
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nivel local a strategiilor sectoriale socio-
economice”. 

 

În acest moment colectarea datelor privind 

sursele de apă potabilă continuă. O echipă de 

două persoane efectuează o evaluare pe teren 

a tuturor fîntînilor arteziene.  D-nul Panus, un 

expert AAC, va analiza datele și le va transfera 

la cartografie. 

 
Evaluare și  Monitorizare 
 
Ședințele de lucru cu principalele părți 

interesate au fost organizate. Trei ședințe de 

lucru au fost efectuate cu reprezentanții 

companiilor de construcție, ADR, în cadrul 

cărora au discutat dificultățile de inițiere a 

construcției.  

 

Lecțiile învățate 
Investiții fizice 
 

 Mai mult timp trebuie de rezervat 

procesului de achiziționare,  este foarte 

probabil ca  primul cîștigător al licitației să 

nu fie selectat.   

 Ofertele nu corespund cerințelor 

specificate în registrul de licitație și din 

acest motiv sunt discalificate. Companiile 

de Construcțiio necesită instruire în 

pregătirea pentru ofertelor pentru 

licitație. 

 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Pentru ca procesul de dezvoltare a 
capacităților să fie reușit , este important  
de a începe cu etapa de evaluare a 
necesităților de instruire 

 Una dintre condițiile principale a 
programului de dezvoltare a capacităților 
este disponibilitatea localnicilor de a 
participa la training. De obicei,   
persoanele în etate sunt mai puțin 
interesate în dezvoltare personală. 

 
Planificare, Monitorizare și Management 
 

 În procesul de actualizare SEDS unele 
aspect au fost identificate pentru a lua în 
considerare repetarea acestui exercițiu în 
alte raioane: 

 În procesul de planificare este necesar de 
a fi ghidați de părți terțe din afara 
comunității, cum ar fi experți în 
planificare strategică.  Implicarea celor 
responsabili de  ACC de diferite niveluri, 
nivelul național, regional și rational, este 
binevenită.   

 Suportul juridic este foarte important 
pentru unificarea procesului de 
planificare, în special pentru strategiile de 
legătură de diferite niveluri: național, 
regional și local (foarte  important pentru 
ADR) 

 Colectarea de date locale necesită mai 
mult timp. Persoanele ce colectează 
datele trebuie să fie instruite în acest 
domeniu. 

 

Planul pentru următoarele 3 luni:  
Investiții fizice  
 

 Construirea sistemului AAC în 
Duruitoarea Veche. Construcția depinde 
de condițiile meteorologice.  Punerea în 
funcțiune a sistemului de AAC în va fi în 
luna mai. 

 

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 

 

 Extinderea Business Planului pentru 
întreprinderea municipală „Apă Canal 
Costeşti”. Această activitate a fost inițiată 
în Decembrie 2011 și va continua în 
ianuarie. 

 Ateliere de lucru pentru angajații 
întreprinderii de gestionare a apei. 
Temele de instruire vor fi stabilite 
reieșind din rezultatele evaluării 
necesităților de instruire.   
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 Campania de informare și sensibilizare a 
consumatorilor: ADR va contracta o 
companie din regiunea de Nord care va 
pregăti și organiza o campanie de 
informare și sensibilizare. Selecția va fi 
bazată pe termenii de referință stabiliți și 
conform unei cerințe de transparență, 
propunerile vor fi organizate. 

 

Planificare, Monitorizare și Management 
 

 Actualizarea SEDS Rîșcani, componena 
ACC: pe parcursul următoarei perioade.  
Ghidul de planificare va fi elaborate în 
domeniul aprovizionării cu apă și 
canalizare. Soluțiile de aprovizionare 

pentru AAC pentru raionul Rîșcani vor fi 
identificate și propuse pentru discuție de 
către părțile locale interesate. Proiectele 
SEDS vor fi actualizate, consultate de 
audieri publice, și aprobate de Consiliul 
Raional. 

 Facilitarea activității Comitetului 
Director:   organizarea   întrunirilor ce 
vizează coordonarea proiectului, 
pregătirea și logistica.  

 
 
 

2.2. Apa și Canalizare: „Servicii de Aprovizionare cu apă potabilă în satul Roșu, 
raionul Cahul” 

 

Descrierea succintă a proiectului:  
 
Proiectul are scopul de a aproviziona cu apă 
3700 de locuitori ai satului Roșu. Proiectul va 
produce următoarele rezultate: 12.5 kilometri 
de apeducte, două stații de pompare pentru a 
menține presiunea, și cinci puncte de 
aprovizionare cu apă pentru hidranți de 
incendiu. 
 

Realizări:  
Investiții fizice 
 
Un acord de grant a fost semnat între ADR Sud 

și GIZ privind construirea unui system de 

aprovizionare cu apă în satul Roșu, în valoare 

de pînă la 200,000 Euro. Pe data de 

05.07.2011 procedura licitației pentru 

selectarea companiei de construcție a fost 

anunțată. Decizia Grupului de Lucru cu privire 

la procedura de evaluare și desemnarea 

cîștigătorului lcitației a fost anulată de Agenția 

Achizițiilor Publice, Decizia Nr108 din 

06.09.2011. Licitația a fost anunțată din nou 

pentru data de 10.10.2011. 

 

În etapa a doua, trei companii de construcție 

au prezentat oferta lor. Grupul de lucru a 

efectuat evaluarea și ADR Sud a semnat 

contractual cu compania ”Isodromgaz” SRL. 

Valoarea contractului este de 2,089,995 MDL. 

Contractele cu expertul tehnic și autorul 

proiectării tehnice au fost semnate.   

Pe data de 8 noiembrie a avut loc lansarea 

oficială a etapei de construire a proiectului  

Construcția a început în  ultima săptămîna a 

lunii noiembrie 2011. 

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
Cinsprezece reprezentanți ai operatorilor 

instalațiilor de apă și canalizare din Rîșcani și 

Cahul, ADR Nord și Sud,  Ministerul Mediului,  

MDRC  și  Cancelaria de Stat au participat în 

cadrul unei vizite de studiu în în România și 
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Germania. În timpul vizitei participanților le-au 

fost demonstrate AAC în Cluj, Salaj și Satu 

Mare în România și Land Brandenburg în 

Germania. Raportul cu rezultatele detaliate 

privind activitatea este atașat. 

 

 
 
Link-uri cu date despre vizita în România: 
 
- http://www.ara.ro/index.php/comunicat

e-de-presa/comunicate-
2011/august/863-comunicat-30082011-
delegatie-republica-moldova 

- http://epochtimes-
romania.com/news/2011/09/delegatie-
din-republica-moldova-in-vizita-de-
documentare-in-romania-referitoare-la-
aspectele-regionalizarii-serviciilor---
123343 

- http://www.ziarulfaclia.ro/specialisti-din-
republica-moldova-in-vizita-la-compania-
de-apa-aries/ 

- http://www.stirideturda.com/politic-
locale/turda-vizitata-de-moldovenii-de-
peste-prut 

- http://apaservsm.ro/index.php?p=conten
ts&cid=617 

- http://www.youtube.com/watch?v=-
DbKVIRQHAE 

- http://www.caaries.ro/index.php?option
=com_content&view=article&id=1015:o-
delegaie-din-moldova-efectueaz-o-vizit-
de-documentare-la-
caa&catid=44:articole&Itemid=77 

- http://www.satmareanul.net/2011/09/0
1/moldovenii-de-peste-prut-vor-apa-ca-
la-satu-mare/ 

- http://www.informatia-
zilei.ro/sm/eveniment/satu-mare-

apaserv-devine-model-pentru-orasele-
din-moldova/ 
 

 
 

- http://www.ziare-pe-
net.ro/stiri/moldovenii-de-peste-prut-
vor-apa-ca-la-satu-mare-1018909.html 

- http://adrsud.md/print.php?l=ro&idc=34
0&id=1373 

- http://www.ziarelive.ro/stiri/moldovenii-
de-peste-prut-vor-apa-ca-la-satu-
mare.html 

- http://www.tv1satumare.ro/articol/14/1
1381/SCHIMB-DE-
EXPERIEN%C5%A2%C4%82-LA-APASERV 

- http://www.gazetanord-
vest.ro/2011/08/31/moldovenii-vor-sa-
invete-de-la-satmareni-modul-de-
atragere-a-fondurilor-europene/ 

- http://www.turdanews.net/articole/econ
omie/16077-moldovenii-invata-de-la-
turdeni-modul-de-atragere-al-fondurilor-
europene-.html 

- http://www.monitorulcj.ro/economie/66
43-moldovenii-invata-de-la-turdeni-
modul-de-atragere-al-fondurilor-
europene 

- http://www.ziarul21.ro/new/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=76
93:vizita-moldovenilor-la-caa-benefic-de-
ambele-
pri&catid=39:actualitate&Itemid=110 

- http://infoturda.ro/stiri/2781-
moldovenii,-interesa%C5%A3i-de-
reu%C5%9Fita-companiei-de-ap%C4%83-
arie%C5%9F.html 
 

http://www.ara.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-2011/august/863-comunicat-30082011-delegatie-republica-moldova
http://www.ara.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-2011/august/863-comunicat-30082011-delegatie-republica-moldova
http://www.ara.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-2011/august/863-comunicat-30082011-delegatie-republica-moldova
http://www.ara.ro/index.php/comunicate-de-presa/comunicate-2011/august/863-comunicat-30082011-delegatie-republica-moldova
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://epochtimes-romania.com/news/2011/09/delegatie-din-republica-moldova-in-vizita-de-documentare-in-romania-referitoare-la-aspectele-regionalizarii-serviciilor---123343
http://www.ziarulfaclia.ro/specialisti-din-republica-moldova-in-vizita-la-compania-de-apa-aries/
http://www.ziarulfaclia.ro/specialisti-din-republica-moldova-in-vizita-la-compania-de-apa-aries/
http://www.ziarulfaclia.ro/specialisti-din-republica-moldova-in-vizita-la-compania-de-apa-aries/
http://www.stirideturda.com/politic-locale/turda-vizitata-de-moldovenii-de-peste-prut
http://www.stirideturda.com/politic-locale/turda-vizitata-de-moldovenii-de-peste-prut
http://www.stirideturda.com/politic-locale/turda-vizitata-de-moldovenii-de-peste-prut
http://apaservsm.ro/index.php?p=contents&cid=617
http://apaservsm.ro/index.php?p=contents&cid=617
http://www.youtube.com/watch?v=-DbKVIRQHAE
http://www.youtube.com/watch?v=-DbKVIRQHAE
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Un studiu de bază a fost efectuat de Centrul 
CRAION a ONG Contact-Cahul, indicînd o 
opinie comună privind consumatorii de apă 
din satul Roșu ce ține de aspectele multiple 
ale satisfacerii necesităților populației privind 
serviciile date. Raportul va fi plasat pe situl 
www.adrsud.md. 
 
 
Planificare, Monitorizare și Management 
 
În mai 2011, procesul de actualizare a 

Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a 

raionului Cahul, a fost inițiată componenta 

AAC. Diverse activități au fost organizate la 

nivel național și local după cum urmează: 

 Crearea chestionarelor pentru colectarea 

datelor privind situația apei și canalizării. 

Pavel Pannus, expert ethnic din grupul 

GOPA, a elaborate chestionarele. 

 Colectarea datelor în regiune. Doi 

asistenți de la echipa locală au fost 

angajați să coordoneze procesul de 

colectare a datelor. 

 27.07.2011, întâlnirea de lucru la nivel 

național. Partenerii au discutat despre 

procesul de pregătire pentru a actualiza 

SEDS. 

 02.08.2011, atelier de lucru cu părțile 

interesate din raionul Rîşcani. Procesul de 

actualizare SEDS  a fost prezentat şi 

discutat de către localnicii implicați şi 

parteneri  în acest proces. 04.08.2011, 

atelier de lucru național. Echipa de 

experți (echipa GOPA), un absolvent al 

Universității Humboldt (echipa SLE), 

echipa locală, şi partenerii de nivel 

național, au discutat organizarea 

procesului de lucru. 

 09.08.2011, seminar de team building. 

Necesitățile localnicilor implicați și 

participarea posibilă a acestora au fost 

identificate ca modalități de colectare a 

datelor ce lipsesc.   

 17.08.2011,  prima masă rotundă. A fost 

propusă metodologia propusă pentru  

prioritizarea nencesităților locale. 

Interese și oportunități de implicare în 

process au fost identificate pentru 

diferite părți interesate.  

 24.08.2011, a doua masă rotundă, 

participanții au fost informați  cu privire 

la  prioritățile naționale  și  au identificat 

numeroase priorități locale.  

 24.09.2011, a treia masă rotundă, 

participanții au convenit asupra 

importanței priorităților locale 

identificate mai sus și au selectat pe cele 

mai importante pentru raionul Rîşcani. 

 29.09.2011, seminar la nivel național.  

Participanții au fost informați despre 

evoluția actualizării SEDS. Structura 

documentelor locale  de planificare a fost 

pusă în discuție.  

 27.10.2011, Conferința Națională 

”Armonizarea strategiilor de dezvoltare la 

nivel local a strategiilor sectoriale socio-

economice”. 

 

În acest moment colectarea datelor privind 

sursele de apă potabilă continuă.  

 
Evaluare și  Monitorizare 
 
Ședințele de lucru cu principalele părți 

interesate au fost organizate. Trei ședințe de 

lucru au fost efectuate cu reprezentanții 

companiilor de construcție și ADR, în cadrul 

cărora au discutat dificultățile de inițiere a 

construcției.  
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Lecțiile învățate 
Investiții fizice 
 

 Mai mult timp trebuie de rezervat 

procesului de achiziționare, este foarte 

probabil ca  primul cîștigător al licitației să 

nu fie selectat.   

 Ofertele nu corespund cerințelor 

specificate în registrul de licitație și din 

acest motiv sunt discalificate. Companiile 

de Construcții necesită instruire în 

pregătirea pentru ofertelor pentru 

licitație. 

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Pentru ca procesul de dezvoltare a 

capacităților să fie reușit, este important 

de a începe cu etapa de evaluare a 

necesităților de instruire. 

 Una dintre condițiile principale a 

programului de dezvoltare a capacităților 

este disponibilitatea localnicilor de a 

participa la training.  De obicei,  persoanele 

în etate sunt mai puțin interesate în 

dezvoltare personală. 

 
Planificare, Monitorizare și Management 
 

 În procesul de actualizare SEDS unele 
aspect au fost identificate pentru a lua în 
considerare repetarea acestui exercițiu în 
alte raioane: 

- În procesul de planificare este necesar 

de a fi ghidați de părți terțe din afara 

comunității, cum ar fi experți în 

planificare strategică.  Implicarea celor 

responsabili de  ACC de diferite 

niveluri, nivelul național, regional și 

rational, este binevenită.   

- Suportul juridic este foarte important 

pentru unificarea procesului de 

planificare, în special pentru 

strategiile de legătură de diferite 

niveluri: național, regional și local 

(foarte  important pentru ADR) 

- Colectarea de date locale necesită mai 

mult timp. Persoanele ce colectează 

datele trebuie să fie instruite în acest 

domeniu. 

 
 

Planul pentru următoarele 3 luni:  
Investiții fizice  
 
Water System Construction in Rosu 

Construcția depinde de condițiile 
meteorologice.  Punerea în funcțiune a 
sistemului de AAC în va fi în luna mai. 

  

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

Extinderea Planului de Restructurare pentru 
întreprinderea municipală „Apă Canal Cahul”:  
Bazat pe recomandările incluse în Raportul 
Analizei Economice "Apa Canal Cahul,” un plan 
de acțiune va fi elaborat în scopul 
îmbunătățirii gestionării apei.  

 

Campania de informare și sensibilizare a 
consumatorilor: ADR Sud va contracta o 
companie din regiunea de Sud care va pregăti 
și organiza o campanile de informare și 
sensibilizare. Selecția va fi bazată pe termenii 
de referință stabiliți și conform unei cerințe de 
transparență, propunerile vor fi organizate. 

 
Planificare, Monitorizare și Management 
 
Actualizarea SEDS Cahul, componena ACC: pe 
parcursul următoarei perioade. Ghidul de 
planificare va fi elaborat în domeniul 
aprovizionării cu apă și canalizare. Soluțiile de  
aprovizionare pentru AAC pentru raionul 
Cahul vor fi identificate și propuse pentru  
discuție de către părțile locale interesate. 
Proiectele SEDS vor fi actualizate, consultate 
de  audieri publice, și aprobate de Consiliul 
Raional. 
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Efectuarea unui studiu privind oportunitățile 
de transfer al serviciilor de aprovizionare cu 
apă din satul Roșu la ÎM "ApaCanal Cahul": în 
acest timp va fi efectuată cercetarea de teren, 
consumatorii vor fi intervievați, și un contract 
va fi întocmit.  
 
Efectuarea studiului de bază privind 
construcția sistemului de canalizare în 

s.Roșu: în această perioadă va fi efectuată 
cercetarea de teren, consumatorii vor fi 
intervievați, și raportul va fi scris.   
 
 Facilitarea activității  Comitetului Director 
din s.Roșu:   organizarea   întrunirilor ce 
vizează coordonarea proiectului, pregătirea și 
logistica.

  
 

2.3. Implementarea Proiectului Pilot de Management al Deșeurilor Solide: 
“Extinderea sistemului integrat de management a deşeurilor solide în 
localitățile rurale amplasate în Bazinul rîului Ciorna” 

 

Descrierea succintă a proiectului: 
 
Bazinul rîului Ciorna este foarte poluat  pe o 

lungime de 23 km din cauza depozitării 

necontrolate de deșeuri solide și poluarea 

mafluenților mici ce traversează satele: 

Parcani, Glingeni, Mihuleni, Olișcani, Sestaci, 

Sipca din raionul Șoldănești și satul Lipceni din 

raionul Rezina. Apa subterană din aceste sate 

este de asemenea poluată. Poluarea afectează 

14,844 locuitori ai localităților.  

Orașul Șoldănești deține un system de 

canalizare funcțional care servește doar două 

treimi din teritoriul său, localizat pe partea 

dreaptă a rîului Ciorna. Partea stîngă continuă 

să fie poluată de depozite de deșeuri aleatorii 

neautorizate.  

Proiectul-pilot va reduce gradul de poluare a 

mediului prin extinderea managementului 

integrat de colectare și depozitare a deșeurilor 

din orașul Șoldănești spre șapte localități 

situate în Bazinul rîului Ciorna. 

 

Realizări: 
Investiții fizice 
 
Proiectarea tehnică a depozitului de deșeuri 
din Șoldănești: 

IPS “Iprocom” a fost selectată să elaboreze 

proiectarea tehnică a depozitului de deșeuri 

planificat din Șoldănești.  Selectarea a fost 

bazată pe o licitație competitivă, însă din cinci 

companii participante, doar IPS “Iprocom” 

posedă experiență în proiectarea depozitelor 

de deșeuri în Republica Moldova.   

Contractul dintre MSPL și IPS “Iprocom” a fost 

semnat în decembrie, 2010.  În conformitate 

cu prevederile contractului, documentele 

trebuiau să fie finisate și prezentate MSPL 

pînă la data de 20 februarie, 2011. La sfîrșitul 

lunii iulie, 2011 MSPL în cele din urmă a 

obținut proiectarea tehnică, însă după o 

revizuire minuțioasă a unui specialist din 

cadrul Ministerului Economiei au fost 

depistate numeroase erori. Proiectarea 

tehnică a fost returnată  companiei  IPS 

Iprocom pentru îmbunătățire. Încă pînă în 
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present MSPL nu a primit versiunea finală a 

documentelor.     

     
În perioada raportului, MSPL a organizat 

diverse reuniuni cu directorul şi personalul 

tehnic administrativ al "IPROCOM", dar nu 

există încă rezultate relevante după cum toate 

termenele convenite au trecut fără a fi livrate 

documentele. În scopul de a identifica o 

soluție la acest impas, care pune în pericol 

toate activitățile de proiect sprijinite în ceea 

ce priveşte gestionarea deşeurilor solide; 

MSPL a informat toate instituțiile partenere şi 

a solicitat asistența lor privind această 

chestiune. Paralel cu îmbunătățirea 

documentelor, MSPL a început traducerea în 

limba engleză a documentelor pentru experții 

internaționali în proiectarea depozitelor de 

deşeuri. Desenele tehnice au fost traduse în 

limba engleză şi prezentate expertului 

internațional Dl. Ewald Spitaler. Expertul a 

ajutat IPS IPROCOM să îmbunătățească 

desenele tehnice pentru depozitele de deşeuri 

Şoldăneşti. Expertul a venit cu soluții specifice 

pentru optimizarea desenelor legate de 

otențialului de generare a levigatului pe 

parcursul anului, optimizarea zonei de 

evacuare, optimizarea gestionării apelor de 

suprafață, optimizarea managementului 

levigatului, optimizarea colectorului de levigat, 

optimizarea managementului de gaz, 

optimizarea colectării gazelor pasive, şi 

optimizarea infrastructurii.  

 

 
 

Aspecte importante sunt legate de rezultatele 
analizei de tendință, rezultatele micro-
evaluării opțiunilor strategice, concluzia 
duratei de existență, potențialului de generare 
a gazului, şi cerința suprafeței. Toate aceste 
date conduc la proiectarea unui depozit de 
deşeuri pentru aplicare în trei etape.  
 

 Etapa întîi: Şoldăneşti plus şapte sate,  

 Etapa a doua: Şoldăneşti + sunt incluse 

toate cele 33 de sate din raion şi  

 Etapa trei: Şoldăneşti + crearea unui 

depozit regional de deşeuri pentru 

raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floresti. 

 
Toate detaliile care sunt necesare pentru a fi 

schimbate dl Spitaler deja le-a inclus în 

schițele tehnice și, pentru moment, IPROCOM 

trebuie doar să finalizeze calculele. 

Îmbunătățirile propuse de desenele tehnice 

sunt legate de tendința de generare şi 

acumulare a deşeurilor pe o perioadă de 25 de 

ani pentru zona de observare Şoldăneşti, plus 

şapte localități. Toate îmbunătățirile propuse 

sunt corelate cu directivele europene şi 

standardul de proiectare a depozitului de 

deşeuri. 

Toate detaliile tehnologice propuse au fost 

discutate cu părțile interesate din Moldova cu 

privire la domeniul gestionării deșeurilor 

solide: în special Ministerul Mediului, MDRC, 

Inspectoratul Ecologic de Stat și Serviciul de 

Stat pentru Verificarea şi Expertiza în 

Construcții, APL din Şoldăneşti şi ADR Centru. 

La data de 09 noiembrie 2011 un seminar de 

Armonizare a fost organizat, în cadrul căruia 

expertul internațional Dl. E. Spitaler a 

prezentat soluția de optimizare pentru 

depozitul de deşeuri Şoldăneşti. Costul 

investiției preventive a primei etape (etapa 

pilot) a depozitului de deşeuri sanitare şi 

tratare a levigatului din Şoldăneşti + şapte 

sate, inclusiv construcția  camerei de 

precombustie, sistemul de închidere de bază şi 

de colectare a levigatului,  bazin de stocare / 

pre-tratare, instalații în zona de la intrare, 
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compostarea / instalații la locul de reciclare , 

achizițiile infrastructurii şi echipamentele sunt 

de aproximativ 2 milioane €. IPROCOM va 

finaliza toate calculele. 

 

MSPL nu are posibilitatea de a acoperi acest 

cost de investiții – bugetul agreat pentru 

aceasta constituind 230.000 Euro, prin 

urmare, GIZ Moldova va asista APL Şoldăneşti 

să pregătească o propunere de proiect care 

urmează să fie prezentată fondurilor UE şi 

Programului de Cooperare Transfrontalieră.  

 
 
Proiectarea tehnică a Șantierului de Reciclare 
Șoldănești și instalațiile de compostare 
 
Activitățile de reciclare măresc durata de 

existență a depozitului de deşeuri în medie de 

doi-trei ani, de utilizare a echipamentelor de 

compactare corespunzătoare încă doi ani. În 

total, combinația de minimizare a deşeurilor şi 

de compactare corespunzătoare permite o 

prelungire a duratei de existență de pînă la 

cinci ani. Activitățile recomandate de expertul 

Dl. Spitaler constau în consolidarea susținerii 

tuturor eforturilor şi activităților în 

minimizarea deşeurilor (reciclare, compostare, 

etc) în cadrul autorităților locale participante 

şi achiziționarea de echipamente de 

compactare corespunzătoare în timpul fazei 

de investiții în depozitul de deşeuri. Prin 

urmare, o nouă direcție a MSPL este de a 

investi bani în construcția şantierului de 

reciclare şi a instalațiilor de compostare din 

Şoldăneşti. Aceste facilități vor ajuta la 

creşterea volumului de reciclabile colectate şi 

de compost. Aceasta va contribui în mod 

direct la creşterea duratei de existență a 

depozitului de deşeuri. 

 

De asemenea, desenele tehnice ale şantierului 

de reciclare au fost evaluate de către expertul 

Ewald Spitaler. Dumnealui a inclus cîteva 

îmbunătățiri pentru aceeaşi companie, IPS 

IPROCOM, prin pregătirea schițelor tehnice a 

şantierului de reciclare.  

 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
Analiza diagnostică a Întreprinderii 

Municipale "RegiaApaSoldanesti". Pe baza 

raportului de analiză diagnostic oferite de 

compania "Pro Consulting", întreprinderea 

municipală "RegiaApa Şoldăneşti" a început 

implementarea recomandărilor pregătite pe 

teme manageriale, tehnice şi financiare, 

precum şi furnizarea de informații cu privire la 

situația resurselor umane şi necesitățile de 

capacitate a întreprinderii municipale în ceea 

ce priveşte furnizarea de AAC şi servicii de 

gestionare a deşeurilor solide. Pentru o mai 

bună înțelegere a unor recomandări din 

raport, primarul de Şoldăneşti, dl Alexandru 

Tinica, solicită un expert al SES (Senior Expert 

Service). Experul a asistat întreprinderea 

municipală şi APL din oraşul Şoldăneşti în 

procesul de punere în aplicare a 

recomandărilor din raportul de diagnostic si a 

oferit sprijin problemelor specifice în ceea ce 

priveşte reorganizarea companiei de pe 

parcursul lunii noiembrie. 

 

Trainingul de formare pe termen scurt privind  

Managementul Deșeurilor Solide la Institutul 

UNESCO pentru Invatamant in Domeniul Apei 

în Delft, Olanda pentru reprezentanții MSPL, 

ME şi ADR a avut loc, în scopul de a contribui 

la creşterea capacităților ADR, ME şi MSPL în 

domeniul gestionării deşeurilor solide. Acesta 

a fost convenit de comun acord pentru a 

facilita participarea a celor trei experți vorbind 

limba engleză din Moldova într-un curs de 

instruire de trei săptămâni organizat de 

UNESCO-IHE în Delft, Olanda, în iulie 2011. 

Acest training de formare a oferit o 

oportunitate valoroasă pentru toți 

participanții de a afla mai multe despre 
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problemele specifice de gestionare a 

deşeurilor solide şi de a le permite să 

transmită cunoştințele lor către alte părțile 

interesate implicate în acest sector. Bazat pe 

programul de studiu de la Institutul UNESCO-

IHE, dar, de asemenea, cu ajutorul experților, 

MSPL, împreună cu Ministerul Educației, au 

pregătit o masă rotundă cu toate părțile 

interesate din sectorul în ceea ce priveşte 

provocările şi prezentarea proiectelor noului 

regulament ce vizează sectorul de gestionare a 

deşeurilor solide. 

 

În momentul de față, un studiu de referință 

este în procesul de pregătire, care va oferi 

informații cu privire la situația actuală în 

micro- regiunea oraşului Şoldăneşti şi satele 

din jur. Acest studiu de referință va contribui 

la identificarea punctelor de plecare pentru 

activitățile proiectului în continuare şi va servi 

drept bază pentru evaluarea impactului 

proiectului de investiții pus în aplicare. Studiul 

va fi efectuat de către ONG-ul Habitat din 

regiune, şi este asistat de un expert care va 

contribui la crearea capacităților la nivel 

regional şi local. La 28 noiembrie 2011, 

proiectul de raport a fost deja prezentat la GIZ 

pentru control. Pentru moment, există unele 

sugestii pentru îmbunătățirea raportului şi 

versiunea finală va fi publicată pe pagina web 

a ADR Centru. 

Planificare, Monitorizare și Management 
 
În această perioadă de timp nu au fost 
planificate activități conform Planului 
Operațional. 
 
Evaluare și  Monitorizare 
 
Ședințele de lucru cu principalele părți 

interesate au fost organizate. S-au petrecut 

ședințe de lucru cu reprezentanți ai MDRC, 

Ministerul Mediului, Inspectoratului Ecologic 

de Stat şi Agenției Teritoriale a Inspectoratului 

Ecologic de Stat, ai Serviciului de Stat pentru 

Verificarea şi Expertiza in Constructii, ADR 

Centru, APL Şoldăneşti, IPS IPROCOM, în 

cadrul cărora au fost discutate provocările 

proiectului-pilot. 

 

Lecțiile învățate 
Investiții fizice 
 

 Compania Locală de Proiectare nu are 

suficiente capacități. Chiar și cu 

susținerea expertului internațional 

Iprocom nu posedă potențialul de a 

prezenta la timp documentele deja 

îmbunătățite.   

 Inspectoratele de Stat cu expertiza 

ecologică și tehnică sunt deschise să 

aprobe un proiect tehnic care este în 

conformitate cu standardul European, 

însă așteaptă inițiativa din partea 

inginerilor și proiectanților de a actualiza 

anumite standarde care nu mai sunt 

actuale.  

 
Improving   public service management 
 

 NGO local nu are experiență în ceea ce 

privește studiul de bază, astfel că necesită 

mai mult timp pentru a compila un raport 

analytic.  În acest caz, este esențial ca un 

expert să fie implicat, care poate să 

gestioneze documentul/raportul care 

trebuie să fie întocmit. 

 

Planul pentru următoarele 3 luni: 
Investiții fizice 
 

 Finisarea şi aprobarea proiectării tehnice 

pentru depozitul de deşeuri Şoldăneşti. 

Documentele proiectarii tehnice vor fi 

finisate, cu ajutorul experților externi  în 

proiectarea depozitului de deşeuri de la 

grupul de experti GOPA. După aprobarea a 

tehnică desenelor de către Serviciul de Stat 

pentru Verificare şi Expertiză în Constructii 
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şi Inspectoratul de Stat Ecologic, 

documentele vor fi traduse în limba 

engleză şi depuse spre finantare la 

fondurile UE şi Programul de Cooperare 

Transfrontalieră.  

 Finisarea schițelor tehnice pentru 

șantierul de reciclare și instalațiile de 

compostare. Schițele tehnice, după 

finalizare, vor fi prezentate spre aprobarea 

Inspectoratului Ecologic de Stat şi 

Serviciului de Stat pentru Verificare şi 

Expertiza în Construcții. 

 Achiziții publice. Crearea echipei de 

achiziție publică pentru acest proiect-pilot, 

scrierea licitației, publicarea cererii de 

oferte, selectarea şi contractarea 

companiei de construcții. 

 Recrutarea companiilor de construcții şi 

angajarea unui supraveghetor tehnic. 

Pregătirea contractului de servicii, 

elaborarea fişei postului pentru 

responsabilul tehnic, publicarea cererii de 

selectare a ofertelor, companiei sau 

persoanei și contractarea. 

 
Improving public service’s management  
 

 Finalizarea unui studiu de referință. Un 

raport al studiului de referinta va fi finalizat 

de către ONG-ul "Habitat", cu suportul 

expertului GOPA Vasile Cantarji.Versiunea 

finală a raportului va fi publicată pe pagina 

web ADR Centru. 

 

 Crearea Planului de Reorgnizare pentru ÎM 

“RegiaApaSoldanesti”. În baza 

recomandărilor Raportului de Analiza 

Dioagnistic a ÎM "Regia Apa Soldanesti" va 

fi întocmit un plan de reorganizare cu 

asistența expertului SES sau  Pro 

Consulting/Pro Era. Acest plan de 

reorganizare a fost anterior discutat  în 

timpul seminarelor și propus consiliului 

localspre aprobare.  

 Organizarea unei mese rotunde împreună 

cu ME cu privire la statutul și perspectiva 

sectorului MDS și dezbateri privind noi 

reglementări în sector. GIZ Moldova va 

oferi support în pregătirea mesei rotunde, 

traducerea în limba engleză a materialelor, 

support logistic, etc. 

 Pregătirea atelierului de lucru cu privire la 

practicile comune. Proiecte relevante care 

sunt implementate de ADR-uri pe tot 

teritoriul țării vor fi selectate pentru 

discuție. În timpul atelierului de lucru 

prezentări și discuții vor fi prezentate 

privind provocările cu care se confruntă.    

 Lansarea Campaniei de Informare și 

Sensibilizare. Pregătirea Termenilor de 

Referință pentru experții și ONG care vor 

efectua această companie în legătură cu 

viitoarele investițiiîn Şoldăneşti. 

 

2.4. Eficiența energetică și Sursele Regenerabile de Energie: “Îmbunătățirea 
Randamentului Energetic din Spitalul Raional Orhei” 

 

Descrierea succintă a proiectului:  
 
Proiectul are scopul de a spori eficiența 

energetic a spitalului rational din orașul Orhei.  

Alte trei raioane beneficiază de serviciile 

spitalului, așadar, poate fi considerat o 

instituție de nivel regional. 

 

Realizări:  
Investiții fizice 
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Studiul privind măsurile de ameliorare a 

eficienței energetice a Spitalului Raional Orhei  

a identificat două aspecte majore. 

 
Aceste aspecte sunt următoarele: 
 
1. Ferestrele externe ale Centrului Prenatal 

(blocul de maternitae a clădirii) a Spitalului 

Raional Orhei trebuie de înlocuit.   

2. Un Sistem Smart de Măsurare a Energiei 

trebuie să fie instalat pentru a stabili 

situația clară a consumului de energie 

electrică la  diferite secții și departamente 

ale spitalului. 

 
Înlocuirea ferestrelor externe ale Centrului 

Prenatal (blocul de maternitate a clădirii) a 

Spitalului Raional  

Începînd din luna iulie 2011, au fost efectuate 

următoarele activități:  

 estimare a costurilor pentru înlocuirea 

ferestrelor externe a fost elaborată şi 

aprobată de către organele de stat 

competente;  

 condițiile licitației pentru înlocuirea 

ferestrelor au fost stabilite, toate celelalte 

documente pentru licitație au fost 

pregătite.  

 GIZ, MCRD, şi ADR Centru au semnat un 

acord de finanțare pentru acest proiect de 

104500 de euro.  

 Pe 28 octombrie licitația pentru selectarea 

operatorului  economic fost anunțată. 

Cincisprezece companii au achiziționat 

documentele de licitație și unsprezece 

companii au depus ofertele.  

 Licitația a fost deschisă pe 22 noiembrie, 

2011 şi evaluată pe 28 noiembrie, 2011. 

Ca rezultat al acestui proces, şapte 

ofertanți au fost descalificați pentru că nu 

au respectat cerințele documentului 

licitației.  

 În prezent, grupul de lucru pentru 

achizițiile publice se află în procesul de 

selecție a cîştigătorului licitației (vizitarea 

instalațiilor de producție şi a produselor 

realizate a cîştigătorului ofertei - "Fermod 

Plast" SRL). 

 
 
Instalarea Sistemului Smart de Măsurare a 

Energiei  

O estimare a costurilor fost elaborată pentru a 

instala sistemul de contorizare smart a 

energiei. În timpul etapei de verificare a 

estimării costurilor, de către organele de stat 

relevante, o propunere a fost emisă de a crea 

un proiect tehnic pentru instalarea sistemului. 

În această etapă termenii de referință pentru 

elaborarea proiectăriii tehnice au fost 

întocmiți. În prezent, angajăm compania de 

elaborare a proiectării tehnic. 

 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
Înlocuirea ferestrelor externe la Centrul 
Prenatal 
 Studiul privind creşterea eficienței energetice 

la Spitalul Raional Orhei a fost revizuit de doi 

experți internaționali GOPA.Studiul a fost 

realizat de către doi experți locali angajați de 

către 

MSPL. Studiul este format din două studii 

separate:  

a) Reducerea costurilor de funcționare ale 

Spitalului Raional Orhei pentru încălzire, 

aprovizionare cu apă caldă şi preparare a 

hranei pentru pacienți şi  

b) Îmbunătățirea eficienței consumului de 

energie electrică în Spitalul Raional Orhei. 

 



 Raportul de progres nr. 3: iulie-noiembrie 2011 

 25  

 
 
De asemenea, "Memorandumul de 

Înțelegere" pentru punerea în aplicare a 

proiectului "Îmbunătățirea eficienței 

energetice a Spitalului Raional Orhei", finanțat 

din surse GIZ, a fost semnat între MDRC, ADR 

Centru, GIZ şi Consiliul Raional Orhei. 

 
Instalarea Sistemului Smart de Măsurare a 
Energiei 
Studiul privind sistemul smart de măsurare a 

energiei a fost creat de un expert GOPA local.  

Obiectivele studiului au constat din găsirea 

soluției tehnice adecvate, analiza operatorilor 

principali de pe piață, costul estimativ, şi o 

recomandare pentru companiile care vor 

instala  

sistemul. Raportul se află în etapa de 

traducere şi va fi distribuit tuturor partenerilor 

de proiect în viitorul apropiat. 

  
Planificare, Monitorizare și Management 
 
Ședințele de lucru, cu principalele părți 

interesate, au fost organizate. Trei ședințe de 

lucru au avut loc cu participarea 

reprezentanților companiilor de construcție, 

ADR, în cadrul cărora au abordat dificultățile 

de inițiere a construcției.  

 
Lecțiile învățate 
Investiții fizice 
 

 Pentru procesul de achiziționare este 
important de a avea cerințe tehnice 
precise. Standardul aplicat în UE (ex. 
Condițiile obligatorii ale unor standarde - 
de examplu: standardul ISO) ar putea fi un 
obstacol pentru companiile locale.  

 Multe companii nu corespund cerințelor 
licitației. Se pare că multe dintre acestea 
necesită instruire în pregătirea ofertelor 
pentru licitație. De asemenea ar pute fi de 
folos organizarea unei întruniri cu 
ofertanții pentru a clarifica toate aspectele 
ce țin de  documentele și procedurile 
tenderului.  

 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Eficiența energetică este domeniu relativ 

nou în Republica Moldova. Prin urmare, 

atunci cînd experții locali sunt angajați 

pentru a efectua unele studii suportul 

experților internaționali este necesar. În 

acest caz, experiența Expertului GOPA 

este mai mult decît binevenită. 

 
 
 
Planificare, Monitorizare și Management 
 

 Correct planning of project activities is 

crucial for smooth and timely 

implementation of the project. The use of 

a specific planning tool (software) could 

be a very useful support in this case and 

should be discussed with the project 

counterpart, MRDC 

 
 
Planul pentru următoarele 3 luni:  
Investiții fizice  
 
Înlocuirea ferestrelor externe la Centrul 
Prenatal 

 Contractul dintre ADR Centrul  şi 

cîştigătorul licitației trebuie să fie semnat.  
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 Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare 

ale Centrului Prenatal trebuie să fie 

finisată.  

 Din cauza condițiilor meteorologice, ar 

putea fi dificil de a efectua instalarea 

ferestrelor.  

 De asemenea, spitalul are cerințe stricte 

privind accesul la sediile unde sunt 

pacienții (coordonarea cu inspecțiile 

corespunzătoare, pregătirea spațiilor, 

etc.). 

 
Instalarea Sistemului Smart de Măsurare a 
Energiei 

 Designul proiectului pentru sistemul de 

contorizare smart a energiei trebuie să fie 

creat şi să fie aprobat de către organele de 

stat corespunzătoare. 

 Conditiile licitației de angajare a 

companiei pentru a instala contorul 

trebuie să fie elaborate. 

 Contractul cu cîştigătorul trebuie să fie 

semnat şi instalarea inițiată. 

 Expertul tehnic pentru instalarea 

sistemului de contorizare smart a energiei 

în Orhei Spitalul trebuie să fie contractat. 

 

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Finalizarea studiului de fezabilitate privind 

îmbunătățirea eficienței energetice în 

raionul  

 Orhei spital, precum şi prezentarea 

concluziilor. Prezentarea este planificată 

să fie   

 efectuată în cadrul Consiliului Raional 

Orhei.  

 De asemenea, este prevăzută identificarea 

necesităților de instruire a personalului 

spitalului. Aceste activități trebuie să fie 

îndeplinite în luna ianuarie-începutul lunii 

februarie, anul viitor. În acest scop, doi 

experți internaționali GOPA sunt angajați. 

 Angajarea firmei / experților pentru a 

efectua cursul de formare "Managementul 

Eficient al Energiei  în spitale ". Inițierea 

cursului de formare.  

 Pregătirea şi desfăşurarea workshop-ului 

"Eficiența energetică în spitale - schimbul 

de experiență." 

 Pregătirea şi realizarea vizitei de studiu 

într-un proiect de succes implementat în 

domeniul eficienței energetice referitoare 

la Spitalul Orhei. 

 Contractarea firmei / ONG / experților 

pentru crearea materialelor 

informaționale. Crearea proiectării 

materialelor de informare și de 

conştientizare. 

 
 
Planificare, Monitorizare și Management 
 

 Crearea unui plan de management 
privind eficiența energetică. Dezvoltarea 
conceptului planului de gestionare a 
eficienței energetice pentru Spitalul 
Regional Orhei. 

 

 Facilitarea comitetului director pentru 
activitatea de implementare a 
proiectului: organizarea întrunirilor de 
coordonare a proiectului, pregătire şi 
logistică.  
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2.5. Eficiența energetică și Sursele Regenerabile de Energie: “Iluminarea 
eficientă a străzilor în satul Tătărăuca Veche” 

 

Descrierea succintă a proiectului: 
 
Proiectul prevede iluminarea străzii principale 
în fiecare din cele şase sate din comuna 
Tătărăuca Veche, care cuprinde aproximativ 2 
200 de locuitori. 
 

Realizări:  
Investiții fizice 
 
Studiul privind "soluții tehnice optime", a fost 

elaborat şi , potrivit studiului, utilizarea 

lămpilor LED este una dintre cea mai eficientă 

a energiei, ca și astăzi. 

 

În prezent, acest proiect se află în faza de 

achiziție, pentru elaborarea proiectăriii 

tehnice, inclusiv prospectarea / lucrări 

geodezice-topografice. Activitățile proiectului 

au fost amînate din cauza faptului că lucrările 

geodezice-topografice nu au fost prevăzute la 

început. Pentru a realiza acest proiect, este 

necesară finanțare suplimentară. Beneficiarul 

proiectului (Primăria Tătărăuca Veche) şi 

agenția de implementare (ADR Nord) au 

identificat şi au luat măsuri diferite pentru a 

găsi o soluție pentru problema finanțării. Am 

ajuns la concluzia că prin combinarea 

activității geodezice-topografice cu designul 

proiectului va reduce costul total pentru 

designul proiectului. De asemenea, s-a 

observat faptul că în patru din cele şase sate 

prospectare a fost efectuată în 1997 

cu designul Proiectului de alimentare cu gaze 

naturale (Acest fapt va contribui, de 

asemenea, la reducerea costurilor pentru 

prospectare geodezică-topografică.) 

 

În prezent, proiectul este în etapa de semnare 

a acordului de finanțare între GIZ, MCRD şi 

ADR Nord a sumei de 50.000 Euro.  

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
În această perioadă a fost elaborat studiul 

privind "soluții tehnice optime în ceea ce 

priveşte iluminatul stradal în Tătărăuca 

Veche". Concluziile studiului vor fi prezentate 

la mijlocul lunii decembrie 2011 ani. Raportul 

de studiu descrie tipurile mari de lămpi 

folosite în principal (lămpi cu arc de mercur de 

înaltă presiune, cu sodiu, halogen, şi lămpi cu 

LED-uri), precum şi estimarea costurilor de 

investiții. Calculul economic a fost pregătit 

doar pentru cea mai utilizată tehnologie în 

iluminarea stradală ca astăzi - utilizarea 

lămpilor de înaltă presiune cu arc cu mercur şi 

lămpi cu LED-uri. Studiul va fi distribuit tuturor 

partenerilor de proiect. 

 

Două modalități de a găsi surse suplimentare 

de finanțare pentru propunerea geodezică-

topografică au fost identificate: a) contribuția 

Consiliului Raional Soroca şi b) Aplicarea 

pentru finanțare în cadrul apelului de 

propuneri de proiecte privind eficiența 

energetică, lansată de Agenția pentru 

Eficiența Energetică din Republica Moldova . 

În primul caz, Consiliul Raional Soroca a 

refuzat, din cauza deficitului de fonduri. În al 

doilea caz, proiectul nu a primit suficiente 

puncte pentru a câştiga competiția, deoarece 

nu a corespuns criteriilor de selecție a 

proiectului (numai investițiile fizice au fost 

acceptate).  

 
Identificarea organizării juridice optime a 
furnizorului de servicii 
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În acest scop expertul local GOPA a fost 

angajat. Atelierul de lucru cu tema 

"Recomandările de creare a cadrului 

instituțional al furnizorului de servicii" a fost 

realizat cu reprezentanții APL (consilieri, 

funcționari publici, reprezentanți ai Consiliului 

Raional Soroca). Ca urmare a atelierului de 

lucru, organizarea juridică cea mai adecvată a 

companiei care va furniza servicii de iluminare 

stradală, precum şi alte servicii (de colectare a 

deşeurilor şi de transport, apă şi canalizare), a 

fost identificată - Întreprinderea Municipală. 

Proprietarul companiei va fi Consiliul Local din 

comunitatea Tătărăuca Veche. Toate 

documentele necesare pentru înființarea 

întreprinderii au fost elaborate şi livrate la 

primăria Tătărăuca Veche. 

În acest moment, suntem la etapa de angajare 

a directorului întreprinderii municipale care 

urmează să fie creată. 

De asemenea, "Memorandumul de 

Înțelegere" cu privire la punerea în aplicare a 

proiectului "Eficiența energetică a sistemului 

de iluminat public în Tătărăuca Veche”, 

finanțat din surse GIZ, este în etapa de 

semnare între MDRC, ADR Nord, GIZ şi 

Primăria Tătărăuca Veche. 

 
 

Lecțiile învățate 
 
Investiții fizice 
 

 Unele dintre cerințele şi normele locale 

sunt tratate ambiguu. De obicei, orice 

construcție trebuie să aibă un design de 

proiect, şi designul proiectului se începe 

numai pe baza prospecției geodezice-

topografice. Această cerință nu este 

urmată cu strictețe. De asemenea, aceste 

lucrări (geodezice-topografice), necesită o 

finanțare suplimentară care ar putea fi 

dificil de găsit.  

Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 

 Cerința obligatorie  a prospecției 

geodezice-topografice  pentru investițiile 

de construcție . Planificarea financiară 

trebuie efectuată la etapa inițială a 

conceptului de proiect.  Una dintre 

propuneri care a reieșit din această 

experiență este necesitatea unui sistem 

geodesic-topografic pentru întreaga 

Republică.  Acest sistem ar putea fi 

susținut de profesionali și finanțat din 

impozite. Dacă este nevoie de lucrări 

geodezice, topografice în prospectare, ar 

putea fi obținute de la stat la costul 

"hârtiei şi imprimării".  

 
 

Planul pentru următoarele 3 luni:  
 
Investiții fizice 
 

 Contractarea unei companii pentru a 
elabora proiectarea tehnică a instalției de 
iluminare stradală.  

 Achiziții publice ale lucrărilor de instalare 
a sistemului de iluminare stradală 
(elaborarea condițiilor de licitație, 
contractarea companiei cîștigătoare). 

 Inițierea instalării sistemului de iluminare. 

 
 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Prezentarea rezultatelor studiului privind 

"soluție tehnică optimă în ceea ce 

priveşte iluminatul stradal în comunitate 

Tătărăuca Veche." 

 Înregistrarea juridică a întreprinderii 

municipale care va furniza servicii publice 

la nivel comunitar. 

 - Angajarea firmei / experților pentru 

crearea modulului de formare "Iluminare 



 Raportul de progres nr. 3: iulie-noiembrie 2011 

 29  

eficientă  a străzilor din zonele rurale din 

Moldova". 

 Elabobrarea unui ghid practic "Căi şi 

modalități de dezvoltare durabilă a 

serviciilor publice locale din zonele rurale 

ale Republicii Moldova". 

 Pregătirea şi desfăşurarea workshop-ului 

"Schimb de experiență în iluminare 

stradală". 

 Pregătirea şi finisarea studiului "Vizita 

unui proiect de succes implementat în 

iluminare stradală." 

 Contractarea  firmei / ONG / 

consultanților pentru crearea  

materialelor informaționale. 

 Elaborarea designului de materiale 

informaționale şi de conştientizare 

 
Planificare, Monitorizare și Management 
 
Facilitarea Comitetului Director pentru 
activitatea de implementare a proiectului:  
organizarea ședințelor de coordonare de 
proiect, pregătire şi logistică. 

  
 

2.6. Aspecte transversale 

 

Achiziții Publice (AP) 

Conform planului de activități, următoarele 
rezultate, în domeniul AP, au fost realizate în 
cursul perioadei de raportare menționate mai 
sus: 

 
Investiții fizice 

Achizițile pentru cele Două Proiecte au fost 
finisate: 

 “Aprovizionarea cu apă potabilă a 
locuitorilor satului Roși, raionul Cahul” 

 “Sistemul de Aprovizionare cu Apă și 
Canalizare în satul Duruitoarea Veche, 
raionul Rîșcani”   

Achizițiile pentru Proiect “Sporirea eficienței 
energetic în Spitalul Raional Orhe se află în 
etapa procesului de pregătire.  

 
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 

 Trei ateliere de lucru regionale au fost 

organizate, cu participarea ADR, MDRC şi 

consultanți GIZ concentrându-se pe 

punerea în aplicare şi raportare ale FA, 

precum şi introducerea "Instrucțiunilor 

pentru activitățile grupului de lucru" și 

elaborarea planurilor financiare. 

 MDRC a fost susținut în efectuarea unei 

evaluări a specialiştilor de achiziții publice 

ai ADR, bazate pe chestionare specifice. 

 MDRC a fost susținut în efectuarea unui 

audit intern al proceselor de achiziții 

publice a ADR, bazat pe Lista de verificare 

pentru controlul intern. 

 În domeniul de consolidare a capacităților, 

un atelier de lucru regional a fost organizat 

pentru specialistii ADR și DGDR în Achiziții 

Publice în ceea ce priveşte modelul licitației 

utilizat pentru achiziții publice comune de 

bunuri şi servicii de către cele trei ADR-uri, 

bazat pe achiziții publice comune şi 

instalarea panourilor publicitare. 

 Asistarea în probleme de achiziții publice, 

prin: 

 Participarea la sesiuni de evaluare şi 

elaborarea a recomandărilor privind 

evaluarea şi selectarea celei mai bune 

oferte în cadrul proiectului 

"Aprovizionarea cu apă potabilă a 
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locuitorilor din satul Roşu, raionul Cahul", 

şi participarea în cadrul sesiunii de 

evaluare în cadrul proiectului de 

”Aprovizionare cu apă şi canalizare a 

satului Duruitoarea Veche, raionul 

Rîşcani." 

 Oferirea suportului în stabilirea termenilor 

contractului cu cîștigatorul licitației pentru 

satul Roșu și Duruitoarea Veche. 

 Acordarea asistenței generale în domeniul 
aspectelor achizițiilor publice.   

 

Planul pentru următoarele 3 luni: 

Organizarea unei serii de activități pentru 
consolidarea capacităților ADR şi MDRC în 
domeniul achizițiilor publice, cum ar fi: 

- Oferirea suportului în elaborarea tuturor 

rapoartelor ce se referă la achiziții publice  

- Verificarea documentelor de licitație 

pentru AP finanțate de către GIZ 

- Susținerea evaluării ofertelor şi 

contractarea cîştigătorului 

- Pregătirea ghidului de achiziții publice 

pentru antreprenori 

- Organizarea cursurilor de formare pentru 

antreprenori, "Cum să pregătească 

documentele de licitație" 

- Organizarea unui training combinat 

orientat spre practică cu tematica: 

“Evaluarea ofertelor” 

- Efectuarea unei vizite de examinare în 
România pentru a consolida experiența 
de schimb în domeniul Achizițiilor Publice  

 

Managementul Proprietății Publice 

 
Managementul Proprietății Publice se ocupă 

cu aspecte ce țin de evaluările, administrarea 

și înregistrările bunurilor publice. 

 

Realizări:  
Îmbunătățirea managementului serviciului 
public 
 
În perioada raportului am stabilit relații cu 

Agenția Proprietății Private, Agenția Relații 

Funciare și Cadastru.  

 
Planificare, Monitorizare și Management  
 
În cadrul exercițiului SLE-GIZ-MDRC de 

actualizare a Capitolului AAC a SEDS pentru 

raioanele Rîșcani și Cahul, abordarea 

planificării teritoriale va fi utilizată pentru 

elaborarea unui model de rețele interregional 

a serviciului de AAC.  

 

În acest domeniu administrația raională va 

obține hărți de prezentare a situației 

raioanelor, pe baza unei serii de indicatori. 

Împreună MDRC, RAM, şi GIZ va coopera cu 

Agenția de Stat pentru Cadastru şi INGEOCAD, 

sau o altă companie GIZ pentru elaborarea 

hărților pentru planificarea spațială în rețea 

pentru cele două raioane. 

 

Realizări:  
 
În cadrul procesului de planificare a modelelor 

cluster ", s-a descoperit că niciunul dintre 

raioane nu are hărți spațiale. Există o lipsă de 

cunoaştere şi înțelegere din partea 

administrației raionului cu privire la 

importanța utilizării planificării teritoriului în 

procesul de elaborare a planurilor lor. 
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Lecțiile învățate 
 
Există un nivel foarte scăzut de cooperare 
între organele de stat responsabile de 
registrarea proprietății precum Cadastru și 
Agenția Proprietății Publice. De asemenea, nu 
există nici un acord oficial între MDRC şi 
Agenția de Stat Relații Funciare şi Cadastru. 
 
Administrațiile locale ar spune că unele tarife 
şi comisioane sunt prea mari şi au un impact 
de durată asupra bugetelor locale mici, că 
acestea sunt instituții publice şi, prin urmare, 
nu ar trebui să taxeze guvernele locale (de 
exemplu, alte instituții publice) pentru aceste 
servicii, că multe dintre serviciile pe care 
aceste instituții le oferă au fost elaborate cu 
suportul partenerilor de dezvoltare, că 
procedurile sunt prea complicate şi nu există 
termene clare pentru obținerea informațiilor 
necesare; că princiiple accesului la informații 
ar trebui aplicate aici. 
 
Pe de altă parte, instituțiile respective ar 
spune că taxele nu sunt foarte mari şi că, de 
fapt, acestea sunt plățile efectuate către 
companii de consultanță private care 
reprezintă cea mai mare parte a unui buget  
pe care o anumită administrație locală o va 
cheltui pentru faza de proiectare ; că stabilesc 
costuri ridicate pentru furnizarea acestor 
servicii şi informații, că ele nu pot satisface 
cererea mare cu numărul existent de personal 
(şi, prin urmare, întârzierile), că, în unele 

cazuri administrațiile locale acționează în 
interesul companiilor private atunci când 
solicită documentație tehnică , că aproape 
peste tot pe continentul european aceste 
servicii ar fi cu plată, iar unele ar putea fi 
monopoluri de stat, etc. lista ar putea 
continua cu mai multe sau mai puține 
argumente întemeiate pentru ambele părți, 
dar ceea ce este clar este faptul că cetățenii  
sunt cei care suferă în ultimă instanță, 
deoarece nu se pot bucura de servicii publice 
de calitate mai bună în localitățile în care 
locuiesc. Prin urmare, sunt necesare măsuri 
imediate pentru a atenua această problemă 
într-o perioadă de termen scurt şi pentru a 
identifica soluții eficiente pe termen lung. 

 
Planul pentru următoarele 3 luni: 
 

 Workshop privind cooperarea municipală 
în înregistrarea și dreptul de             
proprietate a bunurilor.   

 Sesiune de formare specializată în 
accesarea datelor geospațiale şi folosirea 
sitului geoportal.md ca un instrument de 
planificare spațială pentru ADR şi APL  

 Atelier de lucru privind aspectele de 
evaluare şi înregistrare a MPP pentru 
managerii de proiect ADR şi reprezentanți 
ai administrației raionale pentru a clarifica 
împreună cu reprezentanți ai Agenției 
Proprietății  Publice şi Cadastrul de Stat 
procedurile de  înregistrare, evaluare a 
proprietății şi formele de proprietate.   

 

Problema genurilor 

 
Problemele genurilor încorporată în 

indicatorul MSPL: "În trei zone rurale, mai 

mult de 50% din măsurile prevăzute au fost 

puse în aplicare, ceea ce îmbunătățeşte 

accesul femeilor la serviciile publice." Acesta 

este unul dintre punctele luate în considerare 

în timpul elaborării și efectuării studiilor de 

bază. Rezultatul obținut prezintă unele 

diferențe în nivelul de satisfacție a bărbaților 

şi femeilor.  

De exemplu:  

B1.3. Potrivit opiniilor respondenților, nivelul 
de acces la serviciile de sănătate este" bun 
"pentru 
47% dintre respondenți, 32% au considerat că 
"nici bună, nici rea", 13% din respondenți a 
considerat că este "foarte bună" şi 8% dintre 
respondenți au considerat că este "proastă şi 
foarte proastă." 
O părere diferită se înregistrează în rîndul 
femeilor. Astfel, accesul la serviciile de 
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sănătate este "foarte bun" pentru doar 10%, 
"bun" pentru  44%, iar 38% sunt "nici bune, 
nici rele" ("Alimentarea cu apă şi canalizare 
pentru locuitorii din satul Duruitoarea Veche, 
comuna Costeşti,  raionul Rîşcani ", raportul 
studiului de referință, Bălți, 2011). 

Studiile de referință vor ajuta să evalueze şi să 

monitorizeze impactul indicatorului MSPL ce 

ține problemele genurilor  în timpul 

implementării proiectului. 

 

2.7. Alte activități ce se referă la proiect 

 

Bazele de date cu privire la Proiecte 
 
Site-ul www.proiecte.md este un portal de 

internet unde sunt cuprinse informațiile 

despre actorii de dezvoltare şi a rezultatelor 

acestora. În ultimele luni cîteva modificările 

necesare şi actualizări s-au făcut şi în prezent 

situl www.proiecte.md este on-line. 

Scopul este de a sistematiza informațiile cu 

privire la proiectele de dezvoltare la etapa 

finală, de implementare sau de elaborare, 

precum şi asistența participanților de 

dezvoltare de nivel național şi internațional. 

Informații insuficiente sistematizate în acest 

domeniu pot duce la suprapunerea asistenței 

sau finanțării unor proiecte. Aceste informații 

insuficiente ar putea crea incertitudine în ceea 

ce priveşte direcția şi asistența în situații în 

care unele regiuni duc lipsă de investiții.  

 
 
Pagina web oferă posibilitatea de a căuta 
proiecte după regiune, raion, și tipul de 
proiect și etapa de implementare: 
 

 
 
În prezent, planul de activitate pentru 

lansarea site-ului este în curs de elaborare, în 

coordonare cu specialişti în comunicare din 

MDRC şi ADR. 

 
Misiuni de consultanță 
 
Suportul  specific de la experți externi  

constituie una din modalitățile prin care MSPL 

oferă asistența sa. Un consorțiu a GOPA, 

Kommunalkredit şi Eptisa a fost selectat în 

cadrul unei licitații internaționale efectuate de 

către GIZ Germania, bazată pe termenii de 

referință elaborați  în comun cu MDRC. 

Consorțiul și- a început activitatea la începutul 

lunii aprilie 2011, pe baza planurilor de 

activitate revizuită şi actualizată pentru fiecare 

domeniu de intervenție a  MSPL. Procedurile 

pentru misiunile de consultanță prevăd o 

elaborare comună a termenilor de referință de 

către MSPL, ADR şi omologul respectiv de 

nivel central. 
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Fiecare misiune internațională începe şi se 

termină cu un briefing / debriefing la MDRC, în 

timp ce raportul consultantului respectiv este 

transmis părților interesate principale pentru 

comentarii.  
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Capitolul 3 

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR PENTRU  COOPERARE 
REGIONALĂ ŞI TRANSFRONTALIERĂ 

Sumar 
 

Proiectul   "Dezvoltarea Capacității pentru 
Dezvoltarea Regională şi Cooperare 
Transfrontalieră în Republica Moldova” este 
înainte de toate orientat spre îmbunătățirea  
capacităților şi competențelor autorităților 
publice locale şi regionale şi a organizațiilor 
din cadrul Regiunii Dezvoltării de Nord a  
Moldovei, precum şi a Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Construcției (MDRC). 
 
Acest suport tehnic are scopul să sporească 
percepere conceptuală a acestor instituții şi 
organizații partenere privind Dezvoltarea 
Regională în Europa de Sud-Est şi în cadrul 
Moldovei, precum şi capacitatea tehnică şi 
administrativă în pregătirea şi realizarea 
utilizării efective a suportului finanțat de către 
Programele transfrontaliere (CBC) şi 
transnaționale (TNC) UE şi Fondul Național 
Moldovenesc pentru Dezvoltare Regională. 
 
La moment, nu există experineță suficientă în 
dezvoltarea şi implementarea proiectelor de 
investiții şi de dezvoltare a capacității în 
Moldova. Făcînd abstracție de faptul că 
numărul companiilor de consultanță cu 
experiență în dezvoltarea şi implementarea 
proiectelor este limitat, cooperarea cu 
Autoritățile Publice Locale (APL) şi structurile 
regionale recent create este sub-dezvoltate şi 
cauzează un decalaj dintre necesitățile de 
dezvoltare ale APL şi activitățile 
corespunzătoare. În timp ce bugetele  
disponibile ale programelor de dezvoltare 
naționale şi/sau internaționale (adică 
programele transfrontaliere şi transnaționale 
finanțate în baza politicii de Coeziune UE şi 
IEVP (Instrumentul European de Vecinătate şi 

Parteneriat) în perioada curentă de finanțare 
2007-2013) cresc substanțial în fiecare an (şi 
se aşteaptă o creştere din continuare pînă în 
2014), capacitățile foarte limitate ale 
structurilor locale şi regionale şi capacitatea 
de absorpție insuficientă a APL a dus la un 
număr sporit de oportunități pierdute. Dacă se 
vorbeşte despre posibilitățile şi potențialul 
programelor UE (transfrontaliere, 
transnaționale) şi celor naționale care sunt 
implementate în Moldova, şi cerințele privind 
politica, administrarea şi societatea civilă din 
regiuni, se va observa necesitatea urgentă de 
îmbunătățire a calității activităților instituțiilor 
deja existente. Capacitățile administrative ale 
administrației Moldoveneşti, în special la 
nivelele regionbale şi locale, nu sunt 
satisfăcătoare pentru realizarea scopurilor şi 
obiectivelor definite.   
 
Utilizarea fondurilor disponibile pentru 
finanțarea măsurilor de dezvoltare locală şi 
regională în regiunile țintă într-o manieră 
strategică reprezintă un aspect esențial al 
proiectului. 
 
Scopul proiectului “Dezvoltarea Capacității 
pentru Dezvoltare Regională şi Cooperare 
Tranfrontalieră în Republica Moldova” este 
orientat spre îmbunătățirea capacităților 
privind dezvoltarea regională şi competențele 
autorităților publice regionale şi locale, 
sectorului privat şi organizațiilor societății 
civile din Regiunea Dezvoltării de Nord a 
Moldovei în pregătirea şi realizarea cooperării 
efective dintre diferite părți interesate, cu 
Guvernul Central şi potențialii parteneri de 
cooperare din țările învecinate.   
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Proiectul se referă la două componente: 
 

1. Asistența tehnică pentru regiunea de dezvoltare nord privind identificarea şi pregătirea 
proiectului precum şi participarea la cererile pentru propuneri  

2. Suportul tehnic pentru MDRC, în baza cererilor specifice pentru termen scurt   

 
Obiective: 
 

1. Consolidarea capacităților actorilor locali privind conceptul de dezvoltare regională şi 
Cooperare Transfrontalieră. 

2. Contribuirea la stabilirea parteneriatelor şi cooperărarea de dezvoltare la nivel local, 
regional, național, transfrontalier şi transnațional. 

3. Îmbunătățirea competențelor organizațiilor moldoveneşti privind identificarea, formularea şi 
implementarea proiectelor regionale. 

4. Identificarea şi dezvoltarea proiectelor cheie pentru regiune. 
5. Promovarea Programelor UE din regiune. 

 
 
 

Descrierea succintă a proiectului. Istoria activităților  
 
 
Data exactă de începere a activităților: aprilie 
2011 
În aprilie 2011, ADR Nord, în colaborare cu 
GIZ, a organizat o serie de adunări regionale 
pentru a identifica necesitățile beneficiarilor. 
Rezultatul a arătat necesitatea de susținere a 
acestora în identificarea ideilor proiectului, 
dezvoltarea proiectelor şi schițarea cererilor 
de finanțare. Mai mult decît aît, o necesitate 
clară s-a arătat să faciliteze colaborarea dintre 
APL I şi APL II, precum şi cu ADR. S-a declarat 
lipsa informației privind instrumentele 
financiare ale fondurilor IEVP, alți parteneri de 

dezvoltare (cum ar fi guvernele UE) şi alte 
oportunități de investiție pentru Moldova. 
 
 
În mai 2011, GIZ a susținut Agenția Dezvoltării 
Regionale Nord să realizeze o vizită de studiu 
la Agenția Dezvoltării Regionale Nord-Est din 
Piatra Neamț, România. Scopul acestei vizite 
era să contribuie la stabilirea şi dezvoltarea 
parteneriatelor, consolidarea capacităților de 
cooperare transfrontalieră a ADR Nord şi 
schimbul de experiență prin vizitarea 
proiectelor implementate. 

 
 

Realizările în perioada de raportare 

 
Implementarea programului de instruire 
  
În iunie, 2011, a fost organizată cea de-a 3-a 
sesiune de instruire în cadrul proiectului  
“Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltarea 
Regională şi Cooperare Transfrontalieră în 
Republica Moldova”. Obiectivele acestei 
sesiuni de instruire au constituit: 
 

 Sporirea cunoştințelor şi abilităților 
participanților ce țin de descrierea 
implementării strategiei, dezvoltării 
planului de acțiuni, descrierea 
metodologiei. 

 Dezvoltarea abilităților participanților în 
cooperarea din grupuri şi  asigurarea 
transferului de experiență. 
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În iulie 2011, a fost pregătită şi implementată 
cea de-a patra sesiune de instruire (cîte una 
în fiecare micro-regiune în conformitate cu 
conceptul stabilit al programului de 
instruire/planul de lucru).  Obiectivele acestei 
sesiuni de instruire au constituit: 
 

 Sporirea cunoştințelor şi abilităților 
participanților în descrierea rezultatelor 
proiectului, dezvoltarea matricii de cadrul 
logic. 

 Transferul experienței şi celor mai bune 
practici. 

 În septembrie 2011 a fost organizată cea de-
a 5-a sesiune de instruire. Obiectivele acestei 
sesiuni de instruire au constituit: 
 

 Sporirea cunoştințelor şi abilităților 
participanților în descrierea rezultatelor 
proiectului, impactului şi durabilității 
proiectului. 

 Transferul experienței prin prezentarea 
practicilor de succes şi tipurilor de erori 
care ar trebui să fie evitate. 

 
În octombrie 2011, a fost organizată cea de-a 
6-a sesiune de instruire. Obiectivele acestei 
sesiuni de instruire au constituit: 

 
 Sporirea cunoştințelor şi abilităților 

participanților în bugetarea proiectului, 
structura parteneriatului, monitorizarea 
şi evaluarea. 

 Informarea participanților cu privire la 
erorile care ar trebui evitate în procesul 
dezvoltării aplicării proiectului. 

 Dezvoltarea abilităților participanților în 
cooperarea din cadrul grupurilor şi 
asigurarea  transferului experiențelor şi 
practicilor de succes. 

 
În noiembrie / decembrie 2011 a fost 
organizată cea de-a 7-a sesiune finală de 
instruire. Obiectivele acestei sesiuni de 
instruire au constituit: 

 Transferul bunelor practici în 
dezvoltarea conceptului de proiect în 
principalele domenii de finanțare. 

 Informarea participanților privind 
procedurile de aplicare pentru FNDR şi 
fondurile UE 

 
În Bălți şi Edineț, ziua informativă pentru cel 
de-al doilea concurs de oferte pentru 
Programul Operațioanl Comun România – 
Ucraina – Republica Moldova 2007  –  2013,  
organizată de către reprezentanții Oficiului 
Regional pentru Cooperare Tranfrontalieră Iaşi 
şi Oficiul Subsidiar al Secretariatului Tehnic 
Comun din Chişinău, a fost combinat cu 
Sesiunea VII. Sesiunea finală de instruire 
pentru cea de-a treia „micro-regiune” în 
Soroca a avut loc fără aportul STC din Iaşi şi 
Oficiului Subsidiar al Secretariatului Tehnic 
Comun din Chişinău, Moldova. Ziua 
informativă pentru Programul Operațional 
Comun RO-MD-UA în această „micro-regiune” 
va avea loc la 16.12.2011. 
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Este important să menționăm faptul că 
programul de instruire a fost structurat în 
forma unui curriculum compus din şapte 
moduluri, fiecare avînd durata de o zi, să 
includă însărcinarea participanților cu „temă 
pe acasă” pentru a se asigura că aceştia încep 
să aplice cunoştințele noi şi că au citi 
materialul didactic pentru sesiunea 
următoare. În anexa 1 poate fi văzut 
conținutul programului. 
 

 
 
În perioada dintre sesiunile de instruire, a fost 
oferită asistență de către experții GIZ în 
crearea parteneriatelor regionale şi 
transfrontaliere. Pînă în prezent au fost create 
aproximativ şase parteneriate şi au fost oferite 
390 de consultații individuale privind 
dezvoltarea propunerilor proiectului. 
 
Pentru fiecare idee de proiect identificată în 
programul de instruire, a fost creat un dosar. 
În acest mod, participanții îşi dezvoltă ideile de 
proiect pas cu pas şi demonstrează aceasta 
prin completarea caietelor de sarcini a 
acestora, c are sunt un instrumen esențial 
pentru participanți în efectuarea temei pe 
acasă. Caietele de sarcini permit de asemenea 
instructorilor / ADR să evalueze motivația, să 
urmărească progresul, etc. 
 

Ca documentație a fost pregătită metodologia 
programului de instruire. 
 
În perioada 6-8 septembrie, MDRC în 
colaborare cu GIZ, a organizat o serie de 
adunări regionale în raioanele Bălți, Edineț, 
Drochia şi Soroca, pentzru a ajuta 
participanților ăn programul de instruire 
“Dezvoltarea propunerilor de proiect pentru 
FNDR şi Programul UE” organizat de ADR 
Nord, în colaborare cu GIZ să dezvolte ideile 
proiectului. În acest context au fost discutate 
şi analizate 12 propuneri de proiect de către 
experții GIZ.   
. 

 

 
 
În perioada 26-27 octombrie, Stefan Elsing, 
expert în Programul UE a vizitat beneficiarii 
Consiliului Rîşcani, şi primăriile Băhrineşti şi 
Floreşti. Au fost analizate patru propuneri de 
proiect, care au fost identificate la începutul 
programului de instruire şi care sunt acum la 
etape diferite de pregătire. Au fost 
comunicate recomandările pentru elaborarea 
din continuare. 
 
Primăriile Cotova  şi  Parcani  au beneficiat de 
consultațiile individuale în Programele UE 
oferite de Stefan Elsing în perioada 8-9 
noiembrie 2011. 
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Termenul limită pentru prezentarea propunerilor 

pentru cel de-al doilea concurs de oferte pentru 

Programul Operaţional Comun „Bazinul Mării 

Negre 2007-2013" a fost 30  septembrie 2011. 

Pagina web oficială a Programului este  

www.blacksea-cbc.net. 

Termenul limită pentru prezentarea 
propunerilor pentru cel de-al 4-lea Concurs 
de Oferte pentru Programul Europei de 
Sud Est a fost 25  noiembrie   2011.   
Pagina web oficială a Programului este    
www.southeast-europe.net.  

Evaluarea necesităților de dezvoltare 
 
În perioada  28-29.07.2011,  Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcției, în 
colaborare cu proiectul  "Dezvoltarea 
Capacității pentru Dezvoltare Regională şi 
Cooperare Transfrontalieră în Republica 
Moldova", finanțat de Agenția Germană 
pentru Cooperare Internațională (GIZ),  a 
organizat sesiunea de instruire:  
"Îmbunătățirea propunerilor de proiect 
conținute în Planul Operațional Regional", 
executată de experții din Centrul Regional de 
Asistență şi Informație pentru ONG CONTACT-
Balti. Scopul acestei sesiuni a constituit 
dezvoltarea capacităților personalului ADR de 
îmbunătățire proiectele care sunt parte din 
Planul Operațional Regional (POR). În sesiunea 
de instruire au fost discutate conceptele 
proiectelor prezentate. Mai mult decît atît, au 
fost prezentate metodologiile pentru 
evaluarea proiectelor. 
 
Ca documentație, a fost pregătită metodologia 
pentru sesiunea de instruire întru 
îmbunătățirea proiectelor din POR şi 

instrucțiunea pentru proiectele de gestionare 
a deşeurilor / turism / infrastructura 
drumurilor / dezvoltarea economiei.  
 
Pentru cel de-al doilea concurs de oferte 
pentru Programul Operațional Comun din 
Bazinul Mării Negre  2007-2013, GIZ a oferit 
asistență în identificarea ideilor de proiect, 
căutarea partenerului,dezvoltarea aplicărilor 
proiectului, etc. către ADR, MDRC, Asociației 
  
 “Absolvenții Academiei de Administrare 
Publică” şi participanții programului de 
instruire. În acest context, misiunea expertul 
Programului UE a fost realizată pe 23-
25.08.2011. Scopul acestei misiuni a constat în 

discutarea opțiunilor partenerilor moldoveni 
care participă Programul (roul ADR) şi să 
analizeze / consulte aplicările proiectului în 
proces de pregătire.  

La 25 octombrie 2011, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcției (MDRC) în colaborare 
cu proiectul de Cooperare Internațională 
Germană (GIZ) au organizat adunarea de lucru 
asupra perspectivelor Cooperării 
Transfrontaliere (CBC)  şi Cooperării 
Transnaționale  (TNC)  în Moldova. Obiectivul 
adunării de lucru era să ajungă la un acord cu 
privire la cele mai urgente necesități în ceea 
ce priveşte suportul instituțional şi 
dezvoltarea capacității în sectorul “CBC / TNC” 
din Moldova.  
 
 Subiectul discuțiilor s-a axat pe interesul, 
angajamentul şi perspectivele organizațiilor 
relevante şi instituțiilor publice din Moldova în 
legătură cu CBC/TNC precum şi cu rolurile şi 
mandatele acestora. În continuare ar trebui să 
fie clarificate canalele de comunicare, 
procedurile de garanție şi termenii limită ce 
țin de alocațiile la buget solicitate. În fine, 
dezvoltarea capacității şi/sau asistența 
financiară necesită participarea activă a 
partenerilor moldoveni în programele CBC şi 
TNC existente şi s-a discutat divizarea 
responsabilităților şi sarcinilor în acest 
domeniu, inclusiv perspectivele pentru 
2012/13  precum şi pentru următoarea 
perioadă de programare începînd cu 2014. 
 
În octombrie  2011,  GIZ  a informat partenerii 
şi beneficiarii proiectului despre deschiderea 
celui de-l 4-a Concurs de Oferte pentru 
Programul Europei de Sud-Est. Expertul pe 
Programe UE  a oferit consultații individuale 
aplicanților în proiect care participă în 
sesiunea de instruire. 
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În decursul anilor de activitate Academia de 

Administrare Publică a trecut printr-o 

evoluţie nouă fiind astfel pe bună dreptate 

considerată un centru de elită pentru 

promovarea politicii de stat în domeniul 

administrării publice şi instruirii 

funcţionarilor publici de toate nivelele. 

Rolul major în asigurarea şi menţinerea 

executării îl joacă personalul profesoral-

didactic bine antrenat şi specialiştii 

experimentaţi ai Academiei, care 

promovează şi transmit cunoştinţele prin 

intermediul activităţilor sale de predare şi 

cercetare, dezbateri, documentaţie şi 

publicarea materialelor analitice, precum şi 

a recomandărilor metodologice asupra 

problemelor de deservire publică. 

Sucursale ale Secretariatului Tehnic 

Comun au ca scop principal de a asigura 

publicitatea adecvată în ceea ce priveşte 

Programul Operaţional Comun România - 

Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013 

şi să ofere informaţii fiabile pentru 

potenţialii solicitanţi şi beneficiarii localizaţi 

în toate ţările participante privind condiţiile 

tehnice de finanţare. 

Oficiul Subsidiar al Secretariatului Tehnic 

Comun din Republica Moldova este găzduit 

de Cancelaria de Stat situată în Chişinău şi 

acoperă întreg teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

Termenul limită pentru prezentarea 
propunerilor pentru cel de-al doilea 
concurs de oferte pentru Programul 
Operaţional Comun Romania – Ucraina 
– Republica Moldova 2007 – 2013 este 
30 ianuarie 2012. Pagina web 
oficială a Programului este www.ro-ua-
md.net. 

 
Pe   7.11.2011,  GIZ,  în  colaborare  cu  Oficiul 
Subsidiar al Secretariarului Tehnic Comun din 
Chişinau şi Cancelaria de Stat a Republicii 
Moldova a organizat o Zi Informativă pentru 
Programul Europei de Sud Est. Acest 
eveniment a fost organizat cu ocazia lansării 
celui de al patrulea concurs de oferte. Circa 
115 persoane au participat.  
 
Pe 17.11.2011, GIZ, în colaborare cu MDRC, a 

pregătit şi organizat o adunare cu Academia 
de Administrare Publică pentru a discuta 
cooperarea din continuare în domeniul 
dezvoltării capacității pentru dezvoltarea şi 
gestionarea proiectului. Scopul constituia 
proiectarea şi implementarea programului de 
instruire privind “proiectul integrat aplicat în 

Moldova” ca parte din programul obişnuit al 
APA, adresîndu-se participanților din 
administrațiile naționale, regionale şi locale în 
baza necesităților de dezvoltare a capacităților 
pentru stabilirea conductelor proiectului în 
cadrul strategiilor de dezvoltare regională 
integrate.  Aceasta ar însemna comasarea 
planificării sectorului național şi dezvoltării 
regionale/locale prin comunicare şi cooperare 
orizontală şi verticală, şi în acelaşi timp 
planificarea dezvoltării dintre sectoare. 
Cursurile de instruire necesită periclitarea 
întregului ciclu de gestionare a proiectului, 
inclusiv aplicarea finanțării în baza schemelor 
moldoveneşti şi transfrontaliere şi 
transnaționale UE. Va trebui să se axeze pe 
necesitățile specifice ale administrațiilor 
moldovene în pregătirea şi gestionarea 
proiectelor în conformitate cu cerințele legale, 
administrative şi tehnice în Moldova, astfel 
inclusiv regiunile planificării de bugetare, 
proiectarea documentației tehnice şi actele de 
ofertă, achizițiile publice, contractare, 
gestionare şi control financiar (facturare, 
verificarea cheltuielilor, etc.), raportare, 
monitorizare şi evaluare.  

 
Pentru cel de-al doilea concurs de oferte 
pentru Programul Operațional Comun  
Romania – Ucraina – Republica  
Moldova  2007  –  2013,  GIZ  a oferit asistență 
în identificarea proiectului, dezvoltarea 
proiectului, căutarea partenerului, etc. la 
aplicanții potențiali. 
  
În acest context, misiunea expertului GIZ a 
fost realizată în perioada  28.11.2011-
2.12.2011. Scopul acestei misiuni constituia 
evaluarea cursurilor de instrucțiuni şi 
analizarea / consultarea cererilor la proiect în 
proces de pregătire. În acest context, altă 
misiune a expertului Programului UE a fost 
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organizată în perioada 12.12.2011-15.12.2011, 
pentru a susține începerea instruirilor în 
regiunile de Centru şi Sud ale Moldovei. 
 
În noiembrie 2011, Agenția de Cooperare 
Internațională Germană (GIZ) din Republica 
Moldova, în colaborare cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor (MDRC), 
a inițiat dezvoltarea programului de instruire 
pentru regiunile de Centru şi Sud din Moldova 
cu privire la gestionarea ciclului de proiect în 
contextul proiectelor de cooperare 
transfrontalieră finanțate de UE – referitor la 
cel de-al doilea concurs lansat în baza 
Programului Operațional Comun Romania-
Ucraina-Republica Moldova 2007-2013. 
Pentru această activitate, a fost contractat un 
furnizor de servicii pentru o perioadă de două 
luni; pregătirile pentru oferte sunt în proces 
de realizare; expertul GIZ va dirija începerea 
instructajului. 
  
Pe pagina web a ADR Nord a fost creat un 
instrument online cu informație despre 
furnizorii de servicii din regiune. Pentru 
informație suplimentară puteți accesa: 
http://www.adrnord.md. 
 
Schimbul de experiență 
 
Într-un memorandum de înțelegere semnat 
între Agenția Germană pentru Cooperare 
Internațională (GIZ) şi Asociația Absolvenților 
Academiei de Administrare Publică, se 
menționează  faptul că GIZ va contribui 
financiar cu cerința de co-finanțare de 10% a 
proiectului 
”Consolidarea capacității administrației 
publice locale față de standardele UE şi celor 
mai bune Practici”, finanțat de Programul 
Operațional Comun România-Ucraina-
Republica  Moldova  2007-2013,  Prioritate  3 
“Cooperarea People to People”, Măsura 3.1 
Administrația locală şi regională. O 
instrucțiune a programului de instructare cu 
privire la gestionarea proiectului a fost 
desfăşurată şi implementată în perioada 27 

iunie – 1  iulie 2011. Instructajul a avut loc la 
Iaşi şi a adunat reprezentanți al Academiei de 
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
Republicii Moldova, Asociația Absolvenților 
Academiei de Administrare Publică pe lîngă 
Preşedintele Republicii Moldova, Centrul 
pentru Asistența Autorităților Publice din 
Chişinău, Agențiile de Dezvoltare Regională 
din Moldova, Centrul de Regional Instructaj 
pentru Administraşia Publică Locală din Iaşi, 
România, şi Agenția Dezvoltării Regionale, 
Odesa, Ucraina. 
 
În perioada instructajului, participanții erau 
activ implicați în discuții. Activitățile practice s-
au axat pe următoarele subiecte:  principalele 
principii de gestionare a proiectului, scrierea 
propunerilor, paşilor şi proceselor de proiect, 
vizibilitatea, monitorizarea şi evaluarea 
proiectului. De asemenea, participanții au 
participat în exercițiile de completare a 
formularelor de aplicare. 
 
Astfel, spre finele instructajului, participanții 
şi-au fortificat cunoştințele teoretice şi 
abilitățile practice şi au realizat cereri de 
finanțare la termen. Participanții de asemenea 
au învățat cum să identifice şi să minimalizeze 
riscurile care apar în procesul de 
implementare a proiectelor şi care sunt 
mecanismele de monitorizare şi procesul de 
evaluare a proiectelor. 
  
Obiectivul general al proiectului  
“Consolidarea capacității administrației 
publice locale față de standardele UE şi celor 
mai bune practici” constă în promovarea 
cooperării Institutelor de Administrare Publică 
din Moldova, România şi Ucraina şi în 
îmbunătățirea competențelor să instruiască şi 
să asigure formarea capacității funcționarilor 
publici ai Autorităților Locale cu scopul să 
îmbunătățească calitatea serviciilor publice 
față de o administrare publică eficientă şi 
competentă, adaptată la standardele 
Europene. 

http://www.adrnord.md/


 Raportul de progres nr. 3: iulie-noiembrie 2011 

 41  

 

Conținutul programului de instruire: 
 

Modulul I 

• Conceptul proiectelor regionale în 

contextul politicii de dezvoltare 

regională în Moldova – oportunitățile 

de finanțare, procedurile, cerințele de 

planificare  

• Structura, Instrumentele şi 

Metodologia Asistenței UE  

• GCP – Gestionarea Ciclului de Proiect 

• Metodologia Dezvoltării Proiectului în 

Cooperare. Principiile Metodei 

Dezvoltării Proiectului în 4 etape 

 

Modulul II 

• Aspectele specifice ale proiectului 

identificate. Componentele unui 

proiect finanțat de FNDR. 

Componentele unui proiect 

transfrontalier / transnațional  

• Descrierea problemei / relevanța 

acțiunii. Problemele de Copac 

• Grupurile țintă. Beneficiarii proiectului  

• Obiectivele proiectului. Obiectivele de 

Copac. Obiective generale şi specifice 

 

Modulul III 

• Strategia realizării 

• Descrierea activităților / acțiunilor, 

acțiunile de grup 

• Durata şi planul de acțiuni 

• Metodologia implementării 

 

Modulul IV 

• Rezultatele proiectelor 

• Matricea Cadrului Logic 

• Impactul proiectului 

 

Modulul V 

• Structura parteneriatului 

• Durabilitatea proiectului 

• Criteriile de evaluare 

• Greşelile care trebuie evitate 

 

Modulul VI 

• Buget de proiect 

• Buget pe acțiune 

• Bugetul pentru parteneri 

• Altă anexă 

 

Modulul VII 

• Monitorizarea şi evaluarea (rapoarte 

intermediare şi finale) 

• Prezentarea foilor de proiect 

dezvoltate de participanți în timpul 

programului de instruire  

• Dezvoltarea elaborării proiectului de 

către participanți 
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ANEXE 

Anexa nr. 1 Lista experţilor implicaţi în activitaţile realizate   

 
Sector or 

pilot 
project 

 

Expert 
Period of 

assignment 
Short description of the 

tasks 
Outcome/ Written 

reports  

 
International Experts 

 

SWM E. Spitaler  October -
November 

analysis of technical design 
documents (Iprocom docs) 

Report on the appraisal of 
the technical design 
documents 

WS&S K. Rothe June-July Review of the economic 
analysis report for ME ”Apa 
Canal Costesti” 

Short report about the 
comprehensiveness of the 
economic analysis report, 
including the 
recommendations for 
improvement for ÎM ”Apă 
Canal Costesti”. 

WS&S D. Wiltschnigg June  Resource speaker for the 
preparation of the SLE team 

n/a 

WS&S D. Wiltschnigg August Assessment of investment 
needs Riscani and Cahul 

Documentation of 
recommendations. 

SLE/WS&S R. Stanek  July-August Prioritization Wat/San 
investment, SEDS chapter 

n/a 

SLE/WS&S R. Stanek  August-
November 

Prioritization Wat/San 
investment, SEDS chapter 

report with comments 

SLE/WS&S R. Stanek    Clustering  

  D. Wiltschnigg   Contribution to Sector Policy 
Support Program etc. 

 

  R. Stanek    Manual: Priorization of 
Wat/San investment and SED 
chapter 

 

EE C. Oberleitner, 
N. Peherstorfer 

June Review of reports: 1. 
feasibility study regarding the 
efficiency of using the thermal 
energy (Orhei) ; 2. Report on 
energy audit (Orhei); 3. Report 
on technical solution 
identification (Tatareuca 
Veche) 

Report including 
recommendations on 
revised studies and reports. 

EE C. Oberleitner, 
N. Peherstorfer  

November-
December 

Finalise the feasibility study 
for Orhei hospital, presentation  

 

EE C. Oberleitner, 
N.  
Peherstorfer  

  Finalize the feasibility study 
for street illumination 
Tataraucha, presentation 

 

UE 
Programme 

S. Elsing 22.08.2011 – 
25.08.2011 

Individual consultations for 
RDAs and MRDC 

Mission report  

UE 
Programme 

S. Elsing 05.09.2011 – 
09.09.2011 

Consultations on project 
ideas and applications 

Mission report 

UE 
Programme 

S. Elsing 24.10.2011 – 
28.10.2011 

Attend the working meeting 
on the perspectives of CBC 
and TNC in Moldova / 
Consultations on project ideas 
and applications 

Mission report 
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UE 
Programme 

S. Elsing 06.11.2011 – 
11.11.2011 

Attend the SEE-Info-day / 
Consultations on project ideas 
and applications 

Mission report 

UE 
Programme 

S. Elsing 28.11.2011 – 
02.12.2011 

Attend the Info-day JOP RO-
MD-UA, 2

nd
 call / Session VII of 

the training programme  

Mission report 

UE 
Programme 

S. Elsing 12.12.2011 – 
16.12.2011 

Consultations on project 
ideas and applications 

Mission report  

 
National experts 

 

SWM V. Cantarji  June  Guidance of the NGO in 
preparation of the baseline 
study, review of the prepared 
documents 

Mission report including: 
elaborated training modules; 
recommendations on 
modalities of elaboration the 
baseline study. 

SWM I. Galitchi  July  Facilitation of the technical 
design documents for the 
proposed landfill 

n/a 

SWM T. Tugui  July Writing a list of 
recommendations how to 
elaborate project proposals in 
SWM field 

Guideline containing list 
of all the common mistakes 
made on elaboration of the 
project proposals and 
relevant recommendations 
for waste management 

WS&S T. Ivanova June Review of the research tools 
for the baseline study 

Recommendations for 
research tools improvement 

WS&S/SLE P. Panus  June- 
October 

Compiling and analyzing 
basic information on Wat/San 
issues and potential solutions 
in all communities of the 
Riscani and Cahul Rayons 

Practical methodology; 
electronic database 

WS&S P. Panus  July -August Preparation of study trip to 
Romania 

Documentation of 
lessons learnt on exposure 
visit in Romania and 
Brandenburg 

WS&S P. Panus  July Writing a list of 
recommendations how to 
elaborate project proposals in 
WS&S field 

List of all the common 
mistakes made on 
elaboration of the project 
proposals and provide the 
relevant recommendations 
for water and sewerage 

WS&S P. Panus  July-August Development of the tender 
book for Duruitoarea Veche 
water supply and sanitation 
project 

Tender book 

WS&S P. Panus  October-
November 

Preparation of tender 
book/Rosu 

Tender book 

WS&S T. Ivanova  September Review of the baseline study 
for Costesti 

Recommendations for 
improvements of the 
baseline study 

WS&S P. Panus  November, 
2011-January 
2012 

Clustering Project option fiche and 
report 

WS&S A. Timus November, 
2011-January 
2013 

Clustering Project option fiche and 
report 

WS&S A.Contasel  November, 
2011-January 

Clustering Project option fiche and 
report 
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2014 

WS&S P. Panus  November Consultation of the business 
plan for ”Apa Canal Costesi”, 
technical and technological 
aspects 

Report including 
recommendations for the 
business plan 

WS&S G. Caraseni  November-
December 

Development of the internal 
documents for "Apa Canal" 
Costesti and for "Apa Canal" 
Riscani 

Internal documents 

WS&S E. Busmachiu November-
December 

Capacity development of 
WS/S service providers from 
Riscani rayon 

1. Report on training 
needs for "Apa Canal 
Riscani" employees 2. 
Business plan 3. Reports on 
conducted trainings 

EE U. Schmieder  June 11 Experiences on energy 
efficiency in the context of 
municipal services (desk study) 

Report “Identification and 
analysis of GIZ’s 
experiences in the sectors 
of energy efficiency and 
renewable energy with focus 
on applicability in Moldova” 

EE N. Roman  August Smart metering system Report including optimal 
scheme for installing 
"Smart" Power Metering 
System; types of needed 
power meters; List of 
relevant local companies; 
Cost estimation of works. 

EE N. Roman  October-
November 

FS Street Illumination in 
Tatareuca Veche, development 
of tender book for technical 
project design 

Feasibility Study 
including costs estimation of 
needed works 

EE G. Caraseni  October 11 Identification of the suitable 
institutional set-up for the 
service providers (energy 
efficiency, renewable energies 
sector) 

Report including: List of 
possible legal forms of the 
service providing company 
with their comparison; Draft 
documents for setting up the 
service providing company; 
staff job's descriptions 

Public 
procurement 

E. Grib  August-
September 

Advisory services in the field 
of public procurement 

 

Public 
procurement 

E. Grib  August-
September 

Advisory services in the field 
of public procurement 

 

Public 
procurement 

E. Grib  October-
December 

Preparation guideline, 
training on public procurement 

Procurement guide for 
entrepreneurs 
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Anexa nr. 2 Structura echipei proiectului “Modernizarea  

Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manager de proiect 

Administrator Asistent Administrativ Contabil 

Expert GIZ 
 

Ce activează 
În ARD Nord 

Expert GIZ 
 

Ce activează în 
Oficiul Central al GIZ 

Office 
 

2 Experți GIZ 
 

Ce activează 
În ARD Centru 

 

Experți GIZ 
 

Ce activează 
În ARD Sud 

 

“Dezvoltarea Capacității pentru Dezvoltare și Cooperare Transfrontalieră” 

 


