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REZUMAT 
 

Scopul acestui Raport este de a oferi o 

prezentare detaliată a activităţilor 

implementate şi a celor aflate în curs de 

implementare în cadrul proiectelor GIZ 

”Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova” (MSPL) şi ”Dezvoltarea 

Capacităţilor Regionale şi Cooperarea 

Transfrontalieră în Republica Moldova”, 

implementate de către Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei (GIZ) în perioada 

dintre 1 decembrie 2011 şi 29 februarie 2012. 

 

Toate activităţile au fost coordonate cu 

partenerii Proiectului în spiritul cooperării şi 

încrederii reciproce. Experţi internaţionali şi 

locali au fost implicaţi în realizarea activităţilor 

şi a fost elaborat un Regulament de cooperare 

între partenerii principali. 

 

Prezentul document este împărţit în 

următoarele părţi componente: 

 

Introducerea: Informaţii succinte de fond 

despre obiectivele intermediare ale 

proiectului de îmbunătăţire a situaţiei privind 

modernizarea serviciilor publice în Republica 

Moldova.  

 

Capitolul 1:  Oferă informaţii detaliate despre 

parteneriatele şi reţelele în cadrul proiectului  

 

Capitolul 2:    Prezintă domeniile principale de 

intervenţie a proiectului, după cum urmează: 

 Planificarea şi programarea regională şi 

locală; 

 Cooperarea Inter-Municipală şi 

dezvoltarea capacităţilor prestatorilor de 

servicii locale; 

 Implementarea proiectelor de investiţii 

în următoarele sectoare:   

 Apă şi canalizare, 

 Gestionarea deşeurilor solide, 

 Eficienţa energetică, 

 Aspecte transversale, inclusiv în 

domeniul achiziţiilor publice, cel al 

managementului proprietăţii publice. 

 

De asemenea, acest Capitol abordează 

subiecte referitoare la personal şi alte 

activităţi legate de proiect, cum ar fi misiunile 

de consultanţă.  

 

Capitolul 3: Oferă informaţii despre 

activităţile proiectului Dezvoltarea 

Capacităţilor Regionale şi Cooperarea 

Transfrontalieră în Republica Moldova. 

 

Anexele conţin: Structura proiectului 

“Modernizarea serviciilor publice locale în 

Republica Moldova”,     

Regulamentul privind mecanismul de 

colaborare între Agenţia de Cooperare 

Internaţională a Germaniei, Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor şi 

Agenţiile de Dezvoltare Regională, Schema: 

Programarea şi Planificarea Regională. 
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ABREVIERI 
AAC Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

APL Administraţia Publică Locală  

BMZ Ministerul German pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

CALM Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CIM Cooperarea Inter-Municipală   

CNCDR Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CRD Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

CTF Cooperare transfrontalieră 

CTN Cooperare Trans-Naţională 

EE/RER    Eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GM Guvernul Republicii Moldova 

M&E Monitorizare şi Evaluare 

MAER                Ministerul Afacerilor Externe al României 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  

MDS Managementul Deşeurilor Solide 

ME Ministerul Economiei  

MF Ministerul Finanţelor 

MÎ  Memorandum de Înţelegere 

MM Ministerul Mediului  

MSPL  Modernizarea Serviciilor Publice Locale  

NALAS Reţeaua Asociaţiilor Autorităţilor Locale 

OA Comitetul pentru Relaţii Economice Est-Europene 

PCDLI Proiectul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

PSAL Programul de Suport al Administraţiei Publice Locale 

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 



 Raport de progres nr. 4 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 6  
 

Sida  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

SLE              Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale,  

  Universitatea Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

UE  Uniunea Europeană 

USAID                 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
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INTRODUCERE 
Cea mai mare parte a populaţiei Republicii 

Moldova locuieşte în oraşe mici şi sate din 

regiunile rurale. Serviciile publice în 

majoritatea acestor localităţi sunt 

nesatisfăcătoare. Pentru a îmbunătăţi situaţia, 

în ultimii ani au fost introduse o serie de 

reforme în sectorul public al Republicii 

Moldova.  

 

MDRC a fost înfiinţat în 2009 pentru a accelera 

dezvoltarea socio-economică în regiunile nou-

create ale ţării. Cu acelaşi scop au fost create 

ADR şi CRD, au fost elaborate şi aprobate SDR 

şi a fost înfiinţat FNDR. 

 

Unul dintre principalele obstacole în 

implementarea SDR este lipsa de cunoştinţe şi 

de experienţă în proiectarea şi implementarea 

proiectelor de parteneriat durabil, care 

constituie fundamentul pentru dezvoltarea 

regională.  

 

Prin urmare, obiectivul principal al MSPL este 

de a contribui la dezvoltarea capacităţii 

instituţiilor publice şi furnizorilor de servicii în 

vederea îmbunătăţirii accesului populaţiei la 

servicii publice de calitate. Potrivit 

documentului general de proiect, grupul - 

ţintă este populaţia a 9-12 comunităţi rurale 

din diferite raioane din regiunile de dezvoltare 

Nord, Centru şi Sud ale Republicii Moldova. 

MSPL sprijină APL prin intermediul ADR-urilor, 

în special în ceea ce priveşte planificarea şi 

implementarea proiectelor de investiţii şi 

diferite măsuri legate de diferite de 

dezvoltarea capacităţii diferitor părţi implicate 

în acest proces.  

 

În baza experienţei acumulate în cadrul 

acestui proces, MDRC, ministerele de resort şi 

alte instituţii publice vor beneficia de asistenţă 

la nivel central în prezentarea de propuneri 

pentru ajustări suplimentare la condiţiile 

generale ale APL. Accentul primar al asistenţei 

va fi pus pe domeniul descentralizării şi 

dezvoltării regionale pentru furnizarea de 

servicii publice îmbunătăţite către cetăţeni.  

 

Cancelaria de Stat şi CALM (Congresul 

Autorităţilor Locale din Moldova) vor fi incluse 

în măsură tot mai mare în discuţiile despre 

consolidarea autonomiei locale, pentru a 

asigura reprezentarea intereselor şi poziţiilor 

APL în acest context.    

 

Contribuţia germană include servicii de 

consultanţă oferite de către experţi 

internaţionali pe termen scurt şi pe termen 

lung, asistenţă tehnică specifică, programe de 

formare profesională continuă şi sprijin 

financiar pentru măsurile experimentale de 

îmbunătăţire a dezvoltării infrastructurii 

rurale.  

 

În acest context, progresul poate fi măsurat în 

conformitate cu următoarele criterii:  

 Creşterea coerenţei în planificare şi 

bugetare (APL, ADR, CRD, ministerele 

sectoriale) 

 Îmbunătăţirea colaborării între localităţi 

 Creşterea eficienţei şi eficacităţii în 

implementarea proiectului 

 Dezvoltarea capacităţilor de control al 

calităţii şi de M&E a serviciilor publice de 

către APL 

 Îmbunătăţirea gestionării serviciilor 

publice locale de către prestatorii de 

servicii 

 Creşterea nivelului de satisfacţie a 

clienţilor  
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MSPL a fost comandat de către BMZ în 2009 în 

baza rezultatelor negocierilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Germania în acelaşi an. 

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

este finanţată de către BMZ în mărime de 3 

milioane de Euro. Ministerul Afacerilor 

Externe al României contribuie cu 0.7 milioane 

Euro, iar Guvernul Suedez contribuie cu 30 de 

milioane SEK la implementarea proiectului, în 

aceeaşi perioadă. 
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Capitolul 1. PARTENERIATELE ÎN 
CADRUL PROIECTULUI 

 

În perioada de raportare, proiectul a consolidat sau şi-a extins parteneriatele cu instituţiile 

guvernamentale naţionale, partenerii de dezvoltare în Republica Moldova, instituţiile în afara 

Republicii Moldova şi furnizorii non-statali de servicii. 

1.1  Parteneriate cu instituţiile guvernamentale naţionale: 

 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor (MDRC) şi  ADR 

 

În perioada de Raportare a fost elaborat în 

comun Acordul de Implementare, 

Regulamentul cu privire la Mecanismele de 

cooperare în cadrul proiectului între Agenţia 

pentru Cooperare Internaţională a Germaniei, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare 

Regională. Au fost organizate mai multe 

seminare de planificare în scopul consolidării 

cooperării şi îmbunătăţirii comunicării dintre 

parteneri. Împreună cu MDRC, proiectul a 

identificat necesitatea participării în calitate 

de partener la grupurile de lucru în domeniul 

CIM, AAC şi MDS.  De asemenea, a fost 

semnat un MÎ între MDRC, MSPL şi AAP. 

În contextul celui de-al 2-lea Apel pentru 

propuneri de proiecte pentru finanţare din 

sursele FNDR, MSPL a oferit suport tehnic 

MDRC pentru actualizarea Instrucţiunilor 

pentru Depunerea Cererilor de Finanţare şi 

Grilelor de evaluare pentru măsurile AAC şi 

MDS din priorităţile SNDR.   

 

Ca şi întotdeauna, MSPL, MDRC, ADR şi alţi 

actori relevanţi în domeniu au planificat în 

comun misiunile experţilor pe termen scurt 

contractate în cadrul proiectului, în timp ce 

rapoartele respective au fost prezentate 

MDRC şi alte instituţii. 

 

- Ministerul Economiei al Republicii 
Moldova (ME) 

 

Începând cu anul 2006, ME a fost responsabil 

de chestiunile ce ţin de eficienţa energetică şi 

energia regenerabilă. Toate activităţile legate 

de proiecte-pilot privind eficienţa energetică 

au fost coordonate cu Direcţia Generală 

pentru Securitate şi Eficienţă Energetică a ME. 

Programul European de Instruire Manager 

Energetic European (EUREM) reprezintă un 

punct-cheie de cooperare între ME, Agenţia 

Naţională pentru Eficienţa Energetică, MDRC 

şi Comitetul pentru Relaţii Economice în 

Europa de Est. Personalul MSPL a participat la 

diferite evenimente legate de EE/RER şi toate 

şedinţele respective de coordonare ale 

donatorilor. De asemenea, reprezentanţii ME 

au participat la evenimentul de lansare a 

proiectului „Creşterea eficienţei energetice a 

spitalului raional din oraşul Orhei”.  

 

- Ministerul Mediului (MM) 
 

Pe lângă celelalte responsabilităţi care îi revin, 

MM este responsabil şi pentru gestionarea 

eficientă a resurselor de apă şi gestionarea 

deşeurilor solide şi, prin urmare, este 

omologul cheie conceptual pentru trei 

proiecte-pilot MSPL. În ianuarie, Proiectul a 

devenit membru al grupurilor de lucru în 
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domeniul Managementului Deşeurilor Solide 

(MDS) şi cel al Aprovizionării cu Apă şi 

Canalizare (AAC), conduse de către MM. 

Proiectul a reuşit să obţină angajamentul MM 

de a susţine co-finanţarea din sursele Fondului 

Ecologic a proiectului ”Extinderea 

managementului integrat al deşeurilor în 

regiunile rurale din bazinul Râului Ciorna”. 

 

- Cancelaria de Stat 
 

Cancelaria de Stat coordonează şi asigură 

procesul de planificare strategică în 

administraţia publică centrală şi stabileşte 

cadrul metodologic şi organizatoric pentru 

luarea deciziilor publice. Această structură 

coordonează şi monitorizează performanţa 

autorităţilor publice centrale, inclusiv 

activităţile legate de reformarea lor, în 

vederea realizării obiectivului strategic al ţării 

de integrare europeană. De asemenea, 

Cancelaria de Stat gestionează procesul de 

programare, monitorizare, administrare şi 

evaluare a asistenţei externe oferite Republicii 

Moldova. 

Toate activităţile MSPL au fost prezentate 

reprezentanţilor Cancelariei de Stat în cadrul 

şedinţelor Consiliului de Coordonare pentru 

Dezvoltare Regională, în diferite ateliere de 

lucru în cadrul viitoarei Programări Comune a 

Dezvoltării Regionale în UE şi în cadrul unei 

întrevederi de lucru dedicate CTF.  

Proiectul a devenit membru al Grupului de 

Lucru CIM condus de către Cancelaria de Stat. 

Prima Conferinţă Naţională cu privire la 

subiectul "CIM ca un instrument pentru 

descentralizarea şi dezvoltarea regională" va fi 

susţinută de proiect şi reprezintă una dintre 

priorităţile anuale ale Cancelariei de Stat.  

 

1.2  Parteneriate cu Agenţiile Naţionale 

 
- Agenţia Naţională pentru Resursele de 

Apă "Apele Moldovei"  
"Apele Moldovei" (Agenţia) este agenţia 

specializată a guvernului central responsabilă 

de gestionarea apei în Republica Moldova. 

Reprezentanţii Agenţiei au participat la 

diverse întâlniri şi evenimente legate de 

proiecte în domeniul AAC. Parteneriatul cu 

această instituţie contribuie la identificarea 

soluţiilor tehnice şi manageriale adecvate 

referitoare la "Strategia Naţională pentru AAC 

în Republica Moldova".  

Reprezentanţii agenţiei au fost invitaţi să 

participe la toate mesele rotunde naţionale în 

contextul abordărilor integrate de planificare 

a sectorului. 

 

 

- Agenţia pentru Achiziţii Publice  

 

AAP este o autoritate de specialitate din 

cadrul Ministerului de Finanţe, care asigură 

implementarea politicii de stat pentru 

achiziţiile publice. Respectiv, toate procesele 

de achiziţii publice pentru proiectele-pilot 

finanţate de către GIZ vor fi efectuate în 

conformitate cu reglementările privind 

achiziţiile publice. Toate activităţile de 

instruire relevante sunt pregătite în strânsă 

coordonare cu AAP.  

Punctul de contact în cadrul GIZ în domeniul 

achiziţiilor publice este membru al Comitetului 

Director al proiectului de Twinning pentru 

Agenţia de Achiziţii Publice şi schimbul 

continuu de informaţii. 

 

 Agenţia Proprietăţii Publice   

 

Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ME, 

implementează politica Guvernului cu privire 
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la gestionarea proprietăţii publice pentru 

proprietatea statului. În contextul celui de-al 

2-lea Apel pentru Propuneri de Proiecte 

pentru FNDR, o serie de evenimente sunt în 

prezent în curs de pregătire, în scopul  

intensificării transferului de cunoştinţe pentru 

a ADR şi APL în acest domeniu important.  

 

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

 

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este 

organul administraţiei publice centrale, care 

pune în aplicare politici publice în domeniul 

cadastrului, cartografiei şi geo-informaţiilor. În 

contextul celui de-al 2-lea apel pentru 

proiecte pentru FNDR, se planifică implicarea 

specialiştilor lor în activităţile de dezvoltare a 

capacităţilor APL. În acest sens, o scrisoare cu 

intenţia de cooperare a fost adresată ARFC.  

1.3  Parteneriate cu alte instituţii din Republica Moldova  

 

 Congresul Autorităţilor Locale din 

Republica Moldova  

 

CALM reprezintă cea mai mare asociaţie a 

comunităţilor locale din Republica Moldova. 

Este formată din circa 400 reprezentanţi şi 

este membru al reţelei regionale a Reţelei de 

Asociaţii ale Autorităţilor Locale din Europa de 

Sud-Est ( NALAS). 

CALM a pregătit cu suportul GIZ un studiu de 

referinţă cu privire la modalităţile de furnizare 

a serviciilor locale. Studiul a avut drept scop să 

evalueze opiniile APL-urilor, ADR-urilor şi 

agenţiilor guvernamentale cu privire la 

cooperarea inter-municipală, regionalizare şi 

alte modalităţi inovatoare în furnizarea de 

servicii publice şi cu privire la interacţiunea 

dintre toate aceste instituţii în cadrul unor 

astfel de modalităţi, pentru a identifica 

problemele majore şi modalităţile de a le 

soluţiona.  

  

 

 Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 

Moldova  

 

Camera de Comerţ şi Industrie este o 

organizaţie non-guvernamentală, al cărei 

obiectiv este de a susţine crearea climatului 

de afaceri pozitiv în Moldova. Camera 

organizează cursul EUREM cu suportul 

proiectului GIZ şi Comitetului pentru Relaţii 

Economice Est-Europene (OA). CCI a organizat 

ceremonia de înmânare a diplomelor tuturor 

participanţilor la cursul EUREM în anul 2011. 

 

 Academia de Administrare Publică (AAP) 

 

Colaborarea cu Academia de Administrare 

Publică a început anul trecut. A fost semnat un 

Memorandum de înţelegere între MRDC, AAP 

şi GIZ. MÎ urmăreşte consolidarea cooperării 

părţilor în procesul de implementare a politicii 

de dezvoltare regională  prin intermediul 

dezvoltării capacităţilor actorilor relevanţi.  

 

1.4  Parteneriate cu partenerii de dezvoltare în Republica Moldova 

 

 PNUD/ Programul Comun al PNUD de 

Dezvoltare Locală Integrată 

Programul Comun de Dezvoltare Locală 

Integrată sprijină Guvernul Republicii Moldova 

în procesul de descentralizare şi de 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=nalas&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nalas.eu%2F&ei=AgjmTuv4FMuM-wakkI2vBQ&usg=AFQjCNEyA5yNruHH2zIkJ4Bo_GLg00Ogqw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=nalas&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nalas.eu%2F&ei=AgjmTuv4FMuM-wakkI2vBQ&usg=AFQjCNEyA5yNruHH2zIkJ4Bo_GLg00Ogqw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=nalas&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nalas.eu%2F&ei=AgjmTuv4FMuM-wakkI2vBQ&usg=AFQjCNEyA5yNruHH2zIkJ4Bo_GLg00Ogqw
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consolidare a autonomiei locale. GIZ invită 

PNUD la toate evenimentele sale relevante 

pentru a face schimb de cunoştinţe şi bune 

practici. GIZ şi PNUD au devenit membri ai 

grupului de lucru CIM. În mai, GIZ planifică să 

organizeze împreună cu programul PNUD 

PCDLI şi USAID PSAL prima Conferinţă 

Naţională în domeniul CIM pentru susţinerea 

autorităţilor locale.  

 

 

 USAID/ Programul USAID de susţinere a 

autorităţilor locale 

 

Mai multe reuniuni au fost organizate pentru 

a face schimb de informaţii şi cunoştinţe cu 

privire la subiecte de achiziţii publice şi 

managementul financiar. În martie 2012, GIZ 

şi USAID / PSAL vor deveni membri ai grupului 

de lucru CIM. În mai, GIZ planifică să 

organizeze împreună cu programul PNUD şi 

USAID prima Conferinţă Naţională în domeniul 

CIM pentru susţinerea autorităţilor locale. 

 

 Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare (SDC) 

 

Cooperarea Elveţiană în Republica Moldova, 

aşa cum a fost accentuat în Strategia de 

cooperare 2010, îşi propune să "sprijine 

Republica Moldova în obiectivul său de a 

garanta tuturor cetăţenilor acces egal la 

infrastructură şi servicii de calitate în 

domeniul sănătăţii şi aprovizionării cu apă". În 

calitatea sa de donator principal în domeniul 

AAC, SDC a pregătit şi a co-prezidat diferite 

şedinţe de  coordonare din sector şi întâlniri 

cu alţi donatori în perioada de raportare, la 

care a participat şi MSPL. 

MSPL colaborează cu Proiectul Apa San asupra 

diferitelor activităţi în sectorul AAC, în special 

în planificarea la nivel de raion (Proiectul Apa 

San sprijină dezvoltarea unui Plan General în 

domeniul AAC pentru raionul Ialoveni). Atât 

MSPL, cât şi Apa San sunt membri de grupului 

de lucru naţional AAC, condus de MM.  

 

 Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională (Sida) 

 

Suedia este principalul donator pentru 

Republica Moldova în domeniul energiei, care 

constituie un sector-cheie al "Strategiei de 

ţară SIDA pentru Republica Moldova" pentru 

perioada 2011 - 2014. MSPL a stabilit relaţii de 

lucru cu Sida în Republica Moldova chiar de la 

lansare, participând la şedinţe regulate ale 

Consiliului de coordonare a donatorilor în 

sectorul energetic şi la diverse evenimente de 

dezvoltare regională, descentralizare şi buna 

guvernare. În decembrie 2011, GIZ şi SIDA au 

semnat acordul financiar pentru extinderea 

primei faze a proiectului, cu 30 de milioane 

SDK.  

 

 

1.5  Parteneriat cu instituţii din afara Republicii Moldova 

 

 Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene (OA) 

Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene este cea mai veche iniţiativă 

germană în domeniul dezvoltării regionale. 

Comitetul are un rol de mediator între liderii 

de afaceri şi factorii de decizie din Germania şi 

Europa de Est.  De asemenea, Comitetul 

urmăreşte să construiască relaţii economice 

cu aceste ţări pentru a promova comerţul şi 

industria, dar şi investiţiile şi serviciile cu şi în 

cadrul regiunii.  

OA a fost implicată activ în organizarea şi co-

finanţarea cursului de formare de formatori 

http://www.google.md/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sida.se%2FEnglish%2FCountries-and-regions%2FEurope%2FMoldova-%2F&ei=M6uJTc_4I8rrsgaci4GoDA&usg=AFQjCNHvxPQ_V4E0IBxmGEJf6xQrnuKP-w
http://www.google.md/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sida.se%2FEnglish%2FCountries-and-regions%2FEurope%2FMoldova-%2F&ei=M6uJTc_4I8rrsgaci4GoDA&usg=AFQjCNHvxPQ_V4E0IBxmGEJf6xQrnuKP-w
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EUREM. OA a elaborat un proiect specific, în 

strânsă cooperare cu MSPL, pentru a 

îmbunătăţi climatul de investiţii pentru 

companiile germane din domeniul 

infrastructurii locale de servicii publice. 

Comitetul pentru Relaţiile Economice Est-

Europene a colaborat îndeaproape cu 

proiectul în pregătirea şi desfăşurarea cu 

succes a vizitei a 25 reprezentanţi ai 

companiilor din sectorul AAC, MDS, EE în 

martie 2012.  

 

 Programul Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Ro-

Ua-Md, POC BMN, CTN ESE 

 

Pentru a asigura o implementare armonioasă 

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

CTN ESE) pe teritoriul Republicii Moldova, un 

punct de contact pentru ţară (PCŢ / 

Reprezentanţă) a fost înfiinţat în 2007, fiind 

susţinut financiar din mai multe linii bugetare 

(Delegaţia CE în Republica Moldova, AT 

acordată de POC Ro-Ua-Md). Actualul contract 

operaţional expiră la 31 martie 2012, 

extinderea fiind preconizată pentru 

septembrie 2012, din cauza procedurilor 

interne ale Autorităţii Contractante. Din acest 

motiv, la cererea Cancelariei de Stat, GIZ, în 

colaborare cu MDRC, au decis să acorde 

asistenţă Reprezentanţei din Chişinău, cu 

angajarea a 2 experţi seniori pentru 

implementarea activităţilor care ar trebui să 

fie întreprinse în perioada aprilie - septembrie 

2012, asigurând astfel o implementare bună şi 

eficientă a programului de cooperare 

transfrontalieră pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

  Cooperare trilaterală: Moldova - România 

- Germania  

Republica Moldova este unul dintre partenerii 

principali ai României în eforturile sale de 

dezvoltare bilaterală. În 2010, Ministerul 

Afacerilor Externe din România a oferit 

500.000 de Euro pentru MSPL, ca parte a 

asistenţei pentru dezvoltare internaţională 

oferită  Republicii Moldova, pentru 

implementarea unui proiect-pilot privind 

îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu 

apă şi canalizare în satul Roşu, raionul Cahul.  

În august 2011, Ministerul a continuat 

colaborarea cu MSPL, alocând o sumă 

adiţională de 200.000 de euro, care urmează 

să fie folosite pentru îmbunătăţirea sanitaţiei 

în satul Roşu complementar activităţilor de 

alimentare cu apă în curs de desfăşurare. 

Raportul a fost trimis în ianuarie şi în prezent 

sunt discutate planurile de cooperare pentru 

viitor. 

 

 Prestatori non-statali de servicii  

 

MSPL a angajat trei ONG-uri din regiunile ţării 

pentru a efectua studii de referinţă pentru 

proiecte-pilot. Aceste studii de referinţă au 

fost finalizate cu sprijinul suplimentar din 

partea experţilor locali şi internaţionali oferiţi 

de grupul de experţi pe termen scurt ai MSPL.
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Capitolul 2. DOMENIILE PRINCIPALE DE 
INTERVENŢIE ALE PROIECTULUI 

2.1  Planificarea şi programarea regională şi locală 

 

În noiembrie 2011, printr-o decizie a BMZ şi 

Sida, a fost aprobată extinderea proiectului. 

Astfel, proiectul va atinge obiectivul său de 

modernizare a serviciilor publice locale prin 

actualizarea Strategiilor de dezvoltare 

regională şi Planurilor operaţionale regionale. 

Proiectul va oferi asistenţă tehnică pentru a 

ADR-uri în actualizarea POR din cele trei 

regiuni de dezvoltare existente (Nord, Centru, 

Sud), asigurând armonizarea strategiilor şi a 

planurilor operaţionale cu obiectivele 

Strategiilor Naţionale Sectoriale şi necesităţile 

locale.  

În ianuarie 2012, GIZ a lansat o licitaţie 

internaţională pentru selectarea unei 

companii de consultanţă, care va asigura 

punerea în practică a activităţilor în cadrul 

domeniilor de intervenţie extinse ale 

Proiectului reflectate în propunerea de 

proiect.  

În februarie s-a desfăşurat un atelier de lucru 

cu reprezentanţii MDRC, MM, ME, AEE, CRD şi 

ADR pentru determinarea rolului instituţional 

al autorităţilor centrale şi regionale în 

promovarea şi dezvoltarea POR sectoriale. 

În martie 2012, MDRC va lansa cel de-al 2-lea 

Apel de propuneri de proiecte pentru a fi 

finanţate din sursele FNDR. Proiectele 

selectate urmează să fie incluse în POR 

actualizate pentru perioada 2013-2015. MSPL 

a oferit sprijin tehnic MDRC în actualizarea 

Instrucţiunilor pentru Aplicanţi şi elaborarea 

grilelor de evaluare pentru proiectele în 

domeniul AAC şi MDS.  

Pentru următoarea perioadă de raportare, GIZ 

va oferi atât tehnice cât şi de sprijin logistic 

pentru a MDRC şi ADR-uri în organizarea de 

sesiuni naţionale şi regionale de formare 

pentru potenţialii solicitanţi.  

În comun cu MDRC şi ADR-urile, recent au fost 

angajaţi 3 consultanţi regionali pe planificarea 

şi programarea regională (PPR) şi un 

consultant în domeniul EE pentru Regiunea de 

Dezvoltare Nord. De asemenea, a fost selectat 

un consultant naţional pentru a oferi asistenţă 

MDRC în planificarea şi programarea 

regională. Contractul cu consultanţii 

menţionaţi va fi semnat pe data de 1 martie. 

Activităţile regionale vor fi coordonate şi 

organizate cu participarea activă a planificării 

GIZ regională şi consilieri de programare. 

Notele conceptuale şi Formele complete de 

Cerere pentru proiecte în domeniul 

aprovizionării cu apă şi canalizare şi 

gestionarea deşeurilor solide urmează a fi 

perfecţionate de experţii GIZ pe termen scurt.  

Procesul de actualizare a Strategiei de 

Dezvoltare Social - Economică a raionului 

Râşcani, componenta AAC şi , a început în mai 

2011. Până în decembrie 2011 au fost 

organizate activităţi de consultare cu părţile 

interesate locale şi naţionale pentru 

elaborarea priorităţilor şi a criteriilor de 

clustering. În perioada de raportare au fost 

organizate o serie de reuniuni locale cu 

sprijinul consultanţilor GIZ. 

Pentru următoarea perioadă de raportare sunt 

planificate 2 mese rotunde în Râşcani şi Cahul 

pe subiectul SDSE, componenta AAC.  De 

asemenea, urmează să înceapă activităţile de 

elaborare a SDSE pentru raionul Şoldăneşti, 

extindere pentru raioanele Floreşti şi Rezina.  
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2.2 Dezvoltarea capacităţilor ADR şi CRD 

 
În contextul celui de-al 2-lea Apel de 

propuneri de proiecte, FNDR, ADR şi CRD vor fi 

instruite în domeniul aplicării Instrucţiunilor 

pentru Aplicanţi şi a Grilelor de Evaluare care îi 

vor ajuta în selectarea celor mai bune proiecte 

care să fie incluse în POR actualizate. Aceste 

serii de activităţi vor fi organizate de către 

MDRC cu asistenţa logistică şi tehnică a GIZ, şi 

sunt în conformitate cu Planul Anual de 

Acţiuni al ADR şi MDRC. 

 

2.3. Dezvoltarea capacităţilor APL pentru Cooperare Inter-Municipală şi 
dezvoltarea capacităţilor prestatorilor locali de servicii 

 

Cooperarea Inter-Municipală este inerentă într-
un sistem teritorial-administrativ 
descentralizat.  

 
Cu cât mai multe autorităţi publice locale 

autonome (APL) există, cu atât mai mare este 

necesitatea lor de a coopera, cu atât mai mare 

este capacitatea lor de a coopera. 

Evoluţiile economice, sociale şi politice din 

ultimii ani în Republica Moldova au scos la 

lumină necesitatea unei reformări serioase şi 

reale în domeniul administraţiei publice, în 

special a celei locale. Una dintre acţiunile 

prioritare ale Strategiei Naţionale de 

Descentralizare este de a dezvolta mecanisme 

de cooperare pentru furnizarea eficientă a 

serviciilor publice.  

În acelaşi timp, unul dintre obiectivele şi 

principiile actualelor Strategii de Dezvoltare 

Regională subliniază necesitatea cooperării 

intra-regionale şi a stimulării parteneriatelor 

între APL pentru planificarea, elaborarea şi 

implementarea măsurilor de dezvoltare 

regională1. Acest lucru este deosebit de 

important, odată ce autorităţile locale trebuie 

să identifice şi să implementeze proiecte de 

scară largă, care de multe ori depăşesc nivelul 

unei primării, permiţându-i astfel să participe 

                                                      
 
 

la implementarea programelor, strategiilor şi 

politicilor naţionale. Partenerii de dezvoltare, 

cum ar fi PNUD, sprijină Guvernul Republicii 

Moldova în procesul de descentralizare şi de 

consolidare a autonomiei locale. În acelaşi 

timp, GIZ sprijină modernizarea serviciilor 

publice locale prin intermediul dezvoltării 

regionale şi măsurilor-pilot locale pentru 

îmbunătăţirea furnizării serviciilor publice 

locale de livrare, în care CIM reprezintă un 

factor de dezvoltare important. Toate aceste 

măsuri ţin cont de criteriul gender. 

În perioada de raportare, MSPL a 

subcontractat un expert internaţional pentru a 

elabora un concept de promovare a cooperării 

inter-comunale în localităţile din Moldova şi 

pregăti un document privind lecţii concrete  

învăţate / cele mai bune practici cu privire la 

CIM, pentru furnizarea de servicii în comun 

din Europa de Est, în general, şi, în special din 

România şi Germania. 

De asemenea, Proiectul a devenit membru al 

Grupului de Lucru cu privire la CIM, din care 

fac parte principalele părţi interesate. Grupul 

de lucru planifică organizarea primei 

Conferinţe Naţionale în domeniul CIM în luna 

mai a acestui an.     

În următoarea perioadă de raportare, 

proiectul va sprijini Cancelaria de Stat în 

organizarea, împreună cu PNUD şi USAID, a 
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unei conferinţe naţionale în domeniul CIM. 

Evenimentul comun propus îşi propune să facă 

un pas înainte spre o înţelegere comună 

consolidată între părţile-cheie interesate a 

situaţiei actuale în domeniul cooperării inter-

comunale: concepte, principii, modele şi 

provocări şi în domeniul  procesului de 

planificare şi programare integrată a prestare 

de servicii îmbunătăţite în cadrul 

descentralizării şi dezvoltării regionale în 

Republica Moldova. De asemenea, vor fi 

identificate problemele cele mai urgente / 

importante care urmează să fie abordate, 

acţiunile care trebuie întreprinse în scopul 

creării cadrului necesar pentru a sprijini APL 

interesate în pregătirea şi implementarea 

iniţiativelor de succes în domeniul CIM. 

 

De asemenea, vor fi organizate trei ateliere de 

pregătire în fiecare ADR. Atelierele de lucru 

vor fi direcţionate către APL interesate sa 

aplice cu proiecte pentru finanţare din sursele 

FNDR pentru anul 2013. 

 

Dezvoltarea capacităţilor prestatorilor locali de 
servicii  

 

În 2011, MSPL a iniţiat asistenţă tehnică 

pentru dezvoltarea capacităţii furnizorilor de 

servicii, cum ar fi Apa Canal Cahul, Apa Canal 

Costeşti şi ÎM Regia Apă Şoldăneşti.  Astfel, GIZ 

a contractat o companie locală de consultanţă, 

care a realizat o analiză diagnostică a 

întreprinderilor municipale.  Recomandările 

menţionate în analiza de diagnostic au fost 

prezentate conducerii prestatorilor de servicii. 

Pentru următoarea perioadă de raportare, 

este planificată organizarea de anumite 

cursuri în domeniul managementului, 

aspectelor tehnice şi financiare.  

 

De asemenea, în baza raportului de analiză 

diagnostică, urmează să fie pregătit un plan de 

reorganizare a instituţiilor Apă Canal Cahul şi 

ÎM Regia Apă Şoldăneşti, cu sprijinul experţilor 

locali şi internaţionali. Un proiect al planului 

de reorganizare a fost elaborat şi va fi propus 

Consiliului raional spre aprobare. 

 

În acelaşi timp, a fost lansat un program de 

asistenţă pentru consolidarea capacităţilor 

angajaţilor Râşcani Apa Canal.  În primul rând 

au fost evaluate necesităţile de instruire a 

angajaţilor, după care au fost planificate 

acţiunile necesare. Detaliile sunt prezentate 

mai jos, în aliniate separate pentru fiecare 

raport al proiectelor-pilot. 

 

 

2.4 Implementarea proiectelor-pilot  

În perioada de raportare au fost implementate 

5 proiecte-pilot de infrastructură publică 

împreună cu ADR corespunzătoare în cele trei 

regiuni de dezvoltare. Consultanţii GIZ au 

efectuat activităţi de monitorizare şi 

management, cum ar fi: achiziţiile publice, 

vizite de monitorizare la şantierele de 

construcţii, activităţi de raportare şi 

planificare, activităţi de diseminare. Mai jos 

este oferită o descriere detaliată a activităţilor 

realizate.
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2.4.1   Apă şi Canalizare: „Servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare în 
satul Duruitoarea Veche, comuna Costeşti, raionul Râşcani”  

 

Descrierea succintă a proiectului:  

Acest proiect va acoperi necesităţile 

locuitorilor satului Duruitoarea Veche, care se 

confruntă cu problema insuficienţei apei 

potabile. În prezent, serviciul de asigurare 

centralizată cu apă şi canalizare nu este 

disponibil pentru locuitorii satului. Proiectul îşi 

propune să aprovizioneze circa 470 locuitori ai 

satului cu apă de calitate şi servicii de 

canalizare prin conectarea la sistemul existent 

în oraşul Costeşti şi să îmbunătăţească acest 

serviciu în întreaga comunitate. 

 

 Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

Proiectul prevede construcţia a 7.5 km de 

conducte de apă şi 3.2 km de conducte de 

canalizare. 

 

În octombrie 2011 a fost lansat procesul de 

achiziţii pentru selectarea companiei de 

construcţii. Şapte companii şi-au exprimat 

interesul. A fost selectată compania care 

întruneşte toate cerinţele specificate în 

documentele de licitaţie şi a oferit cel mai bun 

preţ, contractul fiind semnat cu compania 

”VALIS” SRL. Valoarea contractului este de 

2240 mii lei, inclusiv 120 mii lei contribuţia 

locală. Contribuţia locală este alocată din 

bugetul raionului Râşcani. 

 

Au fost semnate contracte de supraveghere 

tehnică cu autorul proiectului (“BONCOM” 

LLC) şi supraveghetorul tehnic (Întreprinderea 

Municipala “Comanditar UNIC” Bălti). 

 

Lansarea oficială a proiectului a avut loc la 22 

noiembrie. Lucrările de construcţii au început 

în decembrie 2011. 

 

Până în prezent, au fost valorificate 650 mii 

MDL şi ADR Nord a recepţionat această parte 

a construcţiei. Au fost instalate 5 km de 

conducte de apă. Raportul cu privire la prima 

tranşă a fost elaborat şi prezentat Oficiului 

central al GIZ. În ianuarie 2012 lucrările de 

construcţie au fost întrerupte din cauza 

condiţiilor climaterice. 

 

Pentru a asigura monitorizarea participativă, 

au fost organizate şedinţe de lucru ale 

comitetului de coordonare local cu 

participarea  principalelor părţi interesate. Au 

fost organizate trei şedinţe de lucru cu 

reprezentanţii companiilor de construcţii şi 

ADR, la care au fost discutate dificultăţile 

apărute.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

A fost lansat un program de asistenţă pentru 

consolidarea capacităţilor angajaţilor Râşcani 

Apa Canal”.  În primul rând, au fost evaluate 

necesităţile de instruire ale angajaţilor, după 

care au fost planificate acţiunile necesare. 

 

În această perioadă au fost organizate 

evenimente de consolidare a capacităţii 

pentru operatorii AAC din raionul Râşcani, 

inclusiv întreprinderi municipale, primari şi 

alte părţi interesate: 

 Serviciile de consultări privind 

îmbunătăţirea reglementărilor interne au 

fost oferite de către expertul pe termen 



 Raport de progres nr. 4 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 18  
 

scurt pentru ÎM Apă Canal Râşcani" şi 

”Apa Canal Costeşti". 

 Atelierul de lucru "Dezvoltarea şi 

argumentarea taxelor AAC", oferi de 

experţi pe termen scurt, a fost efectuat în 

decembrie 2011. Reprezentanţi ai tuturor 

companiilor prestatoare de servicii de 

aprovizionare cu apă din raionul Rîşcani 

au participat la acest atelier. 

 

Planul de afaceri pentru ÎM "Apa Canal 

Costeşti" este în curs de dezvoltare.  

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

În luna mai 2011 a fost iniţiat procesul de 

actualizare a Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică a raionului Râşcani, componenta 

AAC.  Până în decembrie 2011 au fost 

organizate activităţi de consultare cu părţile 

interesate locale şi naţionale pentru stabilirea 

priorităţilor şi criteriilor de clustering.  

 

În perioada de raportare au fost realizate 

următoarele activităţi: 

 

 Colectarea datelor. A fost realizată 

inventarierea surselor de apă - fântâni 

arteziene.  Datele iniţiale privind toate 

fântânile arteziene au fost preluate de la 

Agenţia de Geodezie şi Resurse  minerale 

(AGRM). Un grup local a verificat locaţia 

şi starea fiecărei fântâni arteziene.  

 

 Informaţiile au fost analizate de către 

echipa de experţi pe termen scurt în 

domeniul aprovizionării cu apă şi 

sanitaţiei şi a fost elaborat raportul Harta 

calităţii apei în raionul Râşcani este acum 

disponibilă. Potrivit acestei informaţii, 

numai 4 sate din raionul Râşcani pot 

folosi fântâni arteziene pentru 

alimentarea cu apă, în alte sate apa 

conţine componente periculoase pentru 

sănătate. 

 

 Lecţiile învăţate 

 

Investiţii fizice 

Prezenţa supraveghetorului tehnic în teren 

este foarte importantă pentru monitorizarea 

calităţii. Însă, în Republica Moldova, nivelul 

profesional al specialiştilor este scăzut, ei nu 

au suficientă experienţă şi responsabilitate, 

chiar dacă  sunt certificaţi de către serviciile 

specializate de stat.  

 

În cadrul acestui proiect a fost contractat un 

expert tehnic pentru a efectua vizite de 

monitorizare în teren în fiecare lună. Prima 

vizită de monitorizare a fost efectuată în 

decembrie 2011 de către Pavel Panus, expert 

tehnic. Vizita a fost utilă pentru îmbunătăţirea 

activităţii în teren, precum şi pentru stabilirea 

standardelor de calitate pentru 

supraveghetorul tehnic. După această 

intervenţie, compania de construcţii a 

îmbunătăţit calitatea lucrărilor şi procesul de 

actualizare a documentelor legate de 

construcţii. 

 

Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 

În scopul alinierii procesului de planificare, 

este necesar să se elaboreze standarde clare 

de planificare: ce fel de documente de 

planificare ar trebui să fie elaborate, care sunt 

cerinţele minime pentru conţinutul acestor 

documente. 

 

Planificarea regională este importantă. 

Aceasta ar trebui să asigure o viziune 

strategică asupra sectorului de dezvoltare şi ar 

trebui să ajute autorităţile locale să elaboreze 

planuri proprii. 
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Planul pentru următoarele 3 luni:  

 

Investiţii fizice 

Construirea sistemului de AAC în Duruitoarea 

Veche. În această perioadă, realizarea 

lucrărilor de construcţii depinde de condiţiile 

climaterice. Punerea în funcţiune a sistemului 

este planificată pentru mai 2012.  

 

Facilitarea activităţii Comitetului director: 

organizarea de întrevederi de  coordonare a 

proiectului, pregătiri şi logistică. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Elaborarea planului de afaceri pentru 

întreprinderea municipală "Apă Canal 

Costeşti". Un atelier de lucru privind 

consultarea şi elaborarea planului de afaceri 

va avea loc în aprilie 2012. 

 

Campania de informare şi sensibilizare pentru 

consumatori: Această activitate va fi 

organizată în perioada aprilie-iunie 2012. În 

prezent, lucrăm asupra elaborării abordării de 

combinare a activităţilor naţionale şi locale. 

 

Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 

 

Actualizarea SDSE Râşcani, Componenta AAC:  

 

 Cea de-a 4-a masă rotundă va fi 

organizată în luna martie. Opţiunile 

pentru alimentarea cu apă a raionului 

Râşcani vor fi discutate şi convenite de 

către primari şi de părţile interesate 

locale 

 

 În cadrul celei de-a 5-a mese rotunde, 

care va fi organizată în aprilie, va fi 

elaborat un Plan de Acţiuni şi activităţile 

M&E.  

 

 În luna mai vor fi organizate consultări cu 

cetăţenii cu privire la proiectul actualizat 

al SDSE, componenta AAC, se vor 

organiza  audieri publice, după care SDSE 

va fi aprobată de către Consiliul Raional. 

  

2.4.2 Apă şi Canalizare: "Servicii de aprovizionare cu apă potabilă în satul 
Roşu, raionul Cahul" 

 

Descrierea succintă a proiectului:  

Proiectul îşi propune să asigure furnizarea de 

apă potabilă către 3700 de locuitori ai satului 

Roşu. Proiectul va produce următoarele 

rezultate: 12,5 kilometri de conducte de apă, 

două staţii de pompare pentru a menţine 

presiunea şi cinci puncte de alimentare cu apă 

pentru hidranţi de incendiu.  

 

Activităţi desfăşurate: 

Investiţii fizice 
Sistemul de aprovizionare cu apă 

La 8 noiembrie 2011 a fost lansată oficial 

etapa de construcţie a proiectului, lucrările 

începând în ultima săptămână din noiembrie 

2011. 
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Construcţia apeductului în perioada dintre 25 

decembrie şi 15 martie a fost întreruptă 

pentru pauză tehnică (condiţii meteorologice 

nefavorabile).  

Construcţia este realizată în proporţie de 27% 

în conformitate cu planul de implementare.  

Punerea în funcţiune a sistemului de AAC este 

programată pentru luna mai 2012.  

 

 

Sistemul de canalizare 

În 2011, Guvernul român a aprobat acordarea 

de 200 000 Euro pentru extinderea proiectului 

(construcţia sistemului de canalizare în satul 

Roşu). În decembrie 2011, Primăria satului 

Roşu a iniţiat un Apel pentru propuneri de 

proiecte cu scopul selectării unei companii de 

proiectări care să elaboreze proiectele tehnice 

pentru noul sistem de canalizare. Compania 

de proiectare a fost contractată de către 

Primăria din Roşu în baza sumei de 200 000 lei 

alocate din bugetul local. Prezentarea 

proiectului tehnic este programată pentru 

sfârşitul lunii aprilie. 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  
 

Activitatea pilot, care implică dezvoltarea unui 

studiu de referinţă cu privire la situaţia la 

începutul proiectului şi după finalizarea 

acestuia, a fost realizată  de către ONG-ul 

"Craion Contact Cahul", care în prezent 

efectuează studiul. Studiul de referinţă va 

oferi informaţiile necesare şi va identifica 

punctele de pornire pentru activităţile 

proiectului. Acesta va servi ca bază pentru 

evaluarea implementării proiectului în cadrul 

comunităţii. 

 

Planificare, monitorizare şi management  

 
În prezent, capitolul privind infrastructura AAC 

a Strategiilor de dezvoltare socio-economice 

(SDSE) a raionului Cahul este în curs de 

actualizare. În 2011 au fost deja organizate 

trei mese rotunde, în cadrul cărora părţile 

interesate au discutat priorităţile de 

dezvoltare a sectorului AAC în raion.                                                                                                            

În perioada de raportare au fost realizate 

următoarele activităţi: 

 Colectarea datelor. A fost încheiată 

inventarierea surselor de apă - fântâni 

arteziene.  Datele iniţiale privind toate 

fântânile arteziene au fost preluate de la 

Agenţia de Geodezie şi Resurse  minerale 

(AGRM). Un grup local a verificat locaţia 

şi starea fiecărei fântâni arteziene.  
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 Informaţiile au fost analizate de către 

echipa de experţi pe termen scurt şi a 

fost elaborat raportul. Harta calităţii apei 

în raionul Cahul este acum disponibilă.  

Evaluarea şi monitorizarea 

 

Şedinţele de lucru cu participarea principalelor 

părţi interesate şi reprezentanţilor 

companiilor de construcţii şi ADR Sud sunt 

organizate săptămânal.  În cadrul şedinţelor 

sunt discutate dificultăţile asociate cu 

începutul construcţiei şi executarea 

apeductului, în conformitate cu planul. 

 

Prezenţa supraveghetorului tehnic în teren 

este foarte importantă pentru monitorizarea 

calităţii. În cadrul acestui proiect am 

contractat experţi tehnici, care efectuează 

vizite de monitorizare în teren în fiecare lună. 

O vizită de monitorizare a fost realizată în 

decembrie de către Pavel Panus, expert 

tehnic. Vizita a fost utilă pentru îmbunătăţirea 

activităţii în teren, precum şi pentru stabilirea 

standardelor de calitate pentru 

supraveghetorul tehnic. După intervenţie, 

compania de construcţii a îmbunătăţit 

calitatea lucrărilor şi procesul de actualizare a 

documentelor legate de construcţii.  

 

 
 

 

 

Lecţii învăţate 

Investiţii fizice 

 

Ar trebui să fie rezervat mai mult timp pentru 

procesul de achiziţii. Este posibil ca primul 

câştigător al licitaţiei să nu poată fi selectat. 

Ofertele nu îndeplinesc cerinţele specificate în 

registrul licitaţiei şi, prin urmare, sunt 

descalificate. Companiile de construcţii au 

nevoie de instruire în pregătirea ofertelor 

pentru licitaţie. 

 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Pentru a asigura succesul procesului de 

dezvoltare a capacităţilor, este important să se 

înceapă cu etapa de evaluare a necesităţilor 

de instruire. 

 

Una dintre condiţiile principale ale 

programului de consolidare a capacităţilor 

este disponibilitatea locuitorilor pentru a 

participa la instruire. De obicei, persoanele în 

vârstă sunt mai puţin interesate de 

dezvoltarea personală. 

 

 

Planificare, monitorizare şi management  

 

În procesul de actualizare a Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economică au fost 

identificate o serie de aspecte, care urmează a 
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fi folosite pentru a repeta acest exerciţiu în 

alte raioane: 

 

 Este necesar ca procesul de planificare 

să fie ghidat de către părţi terţe din 

afara comunităţii, cum ar fi experţi în 

domeniul planificării strategice. 

Implicarea persoanelor responsabile 

pentru AAC, la diferite niveluri, la nivel 

naţional, regional şi local, este 

binevenită. 

 Asistenţa juridică este foarte 

importantă pentru a unifica procesul de 

planificare, în special pentru conectarea 

la strategii de diferite niveluri: la nivel 

naţional, regional şi local (foarte 

important pentru ADR).  

 Colectarea de date locale necesită mai 

mult timp. Persoanele care colectează 

datele trebuie să fie instruite în acest 

domeniu. 

 

Toate activităţile şi evenimentele legate de 

acest proiect au o diseminare pe scară largă şi 

sunt disponibile în diferite surse mass-media: 

paginile web ale misiunilor diplomatice 

române şi germane, surse mass-media locale 

şi internaţionale. 

 

 

Activităţile planificate pentru următoarele 3 

luni:  

 

Investiţii fizice 

 

Construcţia apeductului în satul Roşu  

Construcţia apeductului depinde de condiţiile 

meteorologice. Punerea în funcţiune a 

sistemului de AAC este programată pentru 

luna mai 2012. 

 

Construcţia sistemului de canalizare în satul 

Roşu  

Construcţia reţelei de canalizare în satul Roşu 

este programată pentru luna august 2012.   

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public  

 

Extinderea Planului de Restructurare pentru 

întreprinderea municipală ”Apă Canal Cahul”:  

În baza recomandărilor cuprinse în raportul de 

analiză economică "Apă Canal Cahul", a fost 

elaborat un plan de acţiune în vederea 

îmbunătăţirii gestionării apei. 

 

Campania de informare şi sensibilizare pentru 

consumatori: ADR Sud va contracta o 

companie din regiunea sud pentru a pregăti şi 

organiza campania de informare şi de 

sensibilizare. Selectarea se va baza pe 

termenii de referinţă stabiliţi în conformitate 

cu cerinţele de transparenţă. Procesul de 

licitaţie va fi organizat în al doilea trimestru al 

anului 2012.  

 

 

Planificare, monitorizare şi management 

 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare Socio-

Economică a raionului Cahul, componenta AAC:  

Ghidul de planificare în domeniul alimentării 

cu apă şi canalizării va fi elaborat în perioada 

următoare. Soluţiile de aprovizionare AAC 

pentru raionul Cahul vor fi identificate şi 

propuse pentru discuţie de către actorii locali. 

Capitolul privind apă şi canalizare al Strategiei 

de Dezvoltare Socio-Economice a raionului 

Cahul va fi actualizat, discutat în cadrul 

şedinţelor publice şi aprobat de către Consiliul 

Raional. 

 

Activităţile planificate cu privire la actualizarea 

SDSE Cahul, componenta AAC:  
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 Cea de-a 4-a masă rotundă va fi 

organizată în luna martie. Opţiunile 

pentru alimentarea cu apă a raionului 

Cahul vor fi discutate şi convenite de 

către primari şi de părţile interesate 

locale 

 În cadrul celei de-a 5-a mese rotunde, 

care va fi organizată în aprilie va fi 

elaborat un Plan de Acţiuni şi activităţile 

de M&E. 

 În luna mai vor fi organizate consultări 

cu privire la SDSE, componenta AAC cu 

cetăţenii în cadrul audienţelor publice, 

urmând să fie aprobată de către 

Consiliul Raional. 

 

Elaborarea unui studiu privind posibilităţile de 

transmitere a serviciilor de alimentare cu apă 

din satul Roşu către Î.M. "Apă Canal Cahul":  

Între timp va fi realizat studiul în teritoriu, în 

cadrul căruia vor fi intervievaţi consumatorii şi 

va fi întocmit un contract. 

 

Facilitarea activităţii Comitetului de Conducere 

din satul Roşu:  

Organizarea şedinţelor are drept scop 

coordonarea proiectului, instruire şi logistică. 

 

 

2.4.3 Implementarea proiectului pilot de MDS "Extinderea manage-mentului 
integrat al deşeurilor spre zonele rurale situate în bazinul râului Ciorna" 

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Bazinul râului Ciorna este foarte poluat pe o 

distanţă de 23 km din cauza depozitării 

necontrolate a deşeurilor solide şi din cauza 

poluării afluenţilor mici, care trec prin satele: 

Parcani, Glingeni, Mihuleni, Olişcani, Sestaci, 

Şipca din raionul Şoldăneşti şi satul Lipceni din 

raionul Rezina. Apele subterane în aceste sate 

sunt de asemenea poluate. Poluarea râului 

Ciorna afectează 14,844 locuitori. 

 

Scopul general al proiectului este de a reduce 

poluarea mediului prin extinderea 

managementului integrat de colectare şi 

depozitare a deşeurilor în oraşul Şoldăneşti 

către 7 sate situate în bazinul râului Ciorna.  

Până la sfârşitul proiectului, un serviciu de 

salubrizare modern va funcţiona în 8 sate 

situate în bazinul râului Ciorna cu perspectiva 

de a deveni un serviciu regional. 14,844 de 

persoane din opt localităţi vor beneficia de 

serviciul de salubrizare extins. Vor fi create 16 

locuri de muncă permanente şi 50 locuri de 

muncă temporare. 14,844 de persoane vor fi 

informate şi instruite, inclusiv 3000 de elevi şi 

200 de profesori. 

 

Realizări:  

 

Investiţii fizice 

 

În această perioadă, IPS Iprocom a beneficiat 

de asistenţa expertului internaţional în 

domeniul MDS, care a lucrat împreună cu 

persoanele implicate în planificare pentru a-i 

ajuta să îmbunătăţească şi să asigure legătura 

proiectului cu standardele europene minime 

obligatorii în dezvoltarea de depozite sanitare 

de deşeuri. Personalul Iprcocom are 

posibilitatea să înveţe de la expertul 

internaţional cum trebuie să fie dezvoltat un 

depozit de deşeuri sanitare. De asemenea, 

expertul internaţional a inclus unele modificări 

la proiect, care sunt în conformitate cu 

directivele europene de mediu. Către acest 
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moment, IPROCOM a făcut modificările şi a 

inclus echipamentul pentru deservirea 

depozitului de deşeuri şi utilităţile pentru 

compost. Documentele de proiectare încă nu 

au fost finalizate. Mai ales în desene lipsesc 

specificaţiile unor echipamente, prin urmare, 

calculele nu sunt gata. Următorul pas după 

finalizarea desenelor tehnice de către Iprocom 

va fi prezentarea acestora către Inspecţia 

pentru expertiza tehnica pentru aprobare. 

Pentru luna aprilie este planificată obţinerea 

tuturor acestor documente de la Iprocom şi 

aprobarea lor de către Inspecţia pentru 

expertiză tehnică. Toate detaliile tehnice, care 

sunt corelate cu standardele europene 

minime obligatorii pentru depozitele de 

deşeuri, au fost discutate cu toţi actorii din 

sector: Ministerul Mediului, Inspectoratul 

Ecologic de Stat, MDRC, Direcţia Standarde 

tehnice din cadrul MDRC, Centrul de Sănătate 

Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

proiectanţii de la Iprocom, ADR-uri, 

reprezentantul APL nivel I şi II din Şoldăneşti. 

Toate detaliile au fost discutate în cadrul a 

două ateliere de lucru, cu participarea 

expertului internaţional. Toţi participanţii 

implicaţi oferă un feedback pozitiv şi au fost 

pe deplin de acord cu îmbunătăţirile propuse 

în desenele tehnice pentru depozitele de 

deşeuri din Şoldăneşti. 

 

După cum a fost convenit cu partenerii GIZ, în 

mod special MDRC şi Ministerul Mediului, 

construcţia depozitului sanitar din Şoldăneşti 

va fi realizată cu susţinerea financiară din 

partea Fondului Ecologic, FNDR şi GIZ.  Până la 

sfârşitul expertizei tehnice, GIZ Moldova, în 

comun cu APL din Şoldăneşti, a planificat 

pregătirea cererii care urmează a fi prezentată  

Fondului Ecologic pentru finanţarea lucrărilor 

de construcţie a depozitului de deşeuri şi 

achiziţia de echipamente.  

 

În acelaşi timp, consultantul al GIZ în domeniul 

MDS, în comun cu APL din Şoldăneşti, va 

pregăti nota conceptuală pentru noul apel 

pentru propuneri pentru FNDR pentru anul 

viitor 2013. În această notă conceptuală se va 

propune finanţarea din sursele FNDR a celei 

de-a doua părţi a construcţiei şi a procurării 

echipamentului. 

 

De asemenea, în această perioadă, GIZ 

Moldova a selectat compania Globeco 

International, care va elabora proiectele 

tehnice pentru terenul de reCIMlare în oraşul 

Şoldăneşti, care va permite de a spori 

cantitatea materialelor reCIMlabile colectate: 

hârtie, sticlă şi plastic din toate localităţile 

raionului Şoldăneşti. Fără îndoială, colectarea 

materialelor reCIMlabile va avea un impact 

direct asupra reducerii volumului de eliminare 

a deşeurilor la depozitul de deşeuri.  

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Întreprinderea municipală “Regia Apa 

Soldanesti” a beneficiat de asistenţa 

expertului SES în domeniul GMS, care oferă 

recomandări APL şi întreprinderii despre cum 

poate fi îmbunătăţit serviciul. De asemenea, 

întreprinderea municipală şi APL au beneficiat 

de asistenţă în efectuarea de îmbunătăţiri 

propuse de recomandările Analizei diagnostic. 

Pentru următoarea misiune a expertului 

internaţional, GIZ Moldova planifică să acorde 

asistenţă şi sprijin Întreprinderii  Municipale şi 

APL din Şoldăneşti în reorganizarea 

serviciului/companiei, care va oferi posibilitate 

ÎM "Regia Apa Şoldăneşti" să devină în viitor o 

companie regională, care poate oferi servicii în 

întreg raionul şi va putea să acopere alte două 

raioane: Floreşti şi Rezina. Următoarea 

misiune a expertului pe termen scurt este 

planificată pentru a doua parte a luni aprilie. 
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Planificare, monitorizare şi management 

 

Pe acest capitol, GIZ Moldova nu a lansat încă 

toate activităţile. Pentru semestrul viitor este 

planificat să înceapă activităţile legate de 

actualizarea SDSE, capitolul AAC pentru 

raionul Şoldăneşti, cu extindere în  alte două 

raioane, Floreşti şi Rezina. Planificarea 

regională este importantă. Acest lucru ar 

trebui să asigure o viziune strategică asupra 

sectorului de dezvoltare şi ar trebui să ajute 

autorităţile locale să elaboreze planuri proprii 

şi să fie în conformitate cu Strategia Naţională 

de Gestionare a Deşeurilor, care prevede 

regionalizarea serviciilor. 

 

Activităţile planificate pentru următoarele 3 

luni: 

 

Investiţii fizice 

 

Au fost finalizate proiectele tehnice pentru 

depozitul de deşeuri sanitare şi toate calculele 

aferente costurilor de investiţii. Înainte de 

prezentare, proiectele tehnice urmează a fi 

aprobate de către Inspecţia pentru expertiză 

tehnică.  

A fost depusă cerere la Fondul Ecologic pentru 

finanţarea părţii din lucrările de construcţie şi 

achiziţii de echipamente specifice pentru 

depozitul de deşeuri. A fost pregătită Nota 

Conceptuală pentru următorul Apel de 

propuneri pentru FNDR. 

În acelaşi timp, a fost finalizat proiectului 

tehnic pentru curtea de reCIMlare. Au fost 

depuse documentele pentru expertiza de 

mediu şi tehnică. Au fost identificate surse şi a 

fonduri pentru construcţia terenului de 

reCIMlare în Şoldăneşti. 

Facilitarea activităţii Comitetului director: 

organizarea de întrevederi de coordonare a 

proiectului, pregătiri şi logistică. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Un expert pe termen scurt va oferi asistenţă 

ÎM "Regia Apa Şoldăneşti" în vederea 

identificării celei mai bune opţiuni de 

reorganizare a serviciului şi companiei, 

precum şi pentru identificarea opţiunilor de 

regionalizare a serviciilor din oraşul Şoldăneşti 

la 7 sate, după care la toate satele din raionul 

Şoldăneşti şi următorul pas la alte două 

raioane: Floreşti şi Rezina. 

 

Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 

 

Elaborarea SDSE pentru raionul Şoldăneşti şi 

extinderea activităţii pentru raioanele Floreşti 

şi Rezina va începe în următoarele luni. 

Participarea la activităţile grupului de lucru 

pentru sectorul MDS stabilit de către 

Ministerul Mediului, cu participarea tuturor 

actorilor din sector, în vederea asistării şi 

îmbunătăţirii politicilor sectoriale şi 

documentelor specifice legate de MDS, 

elaborat de Ministerul Mediului. 

 

2.4.4 Eficienţa energetică şi sursele de regenerabile de energie “Creşterea 
eficienţei energetice a spitalului raional din oraşul Orhei” 

 
Descrierea succintă a proiectului:  
Proiectul are drept scop creşterea eficienţei 
energetice a Spitalului Raional din oraşul 

Orhei. Alte trei raioane beneficiază de 
serviciile acestui spital, astfel această instituţie 
ar putea fi considerată una de nivel regional. 
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Realizări:  
 
Investiţii fizice 
 
Identificarea soluţiei tehnice 
 
În această perioadă a fost finalizat studiul 
pentru determinarea măsurilor de eficienţă 
energetică necesare pentru a îmbunătăţi 
situaţia la spitalul din Orhei, cu sprijinul al doi 
experţi internaţionali. Ca rezultat, a fost 
modificată una dintre măsurile de 
îmbunătăţire a eficienţei energetice în raionul 
Orhei, şi anume: instalarea sistemului 
inteligent de monitorizare a energiei, pentru a 
avea o imagine clară asupra tuturor tipurilor 
de consum de energie în spital (energie 
electrică, gaze naturale, energie termică şi apă 
caldă), şi nu numai a consumului de energie 
electrică, care constituie circa 30% din 
consumul total de energie.  
 
Concluziile studiului au fost prezentate la 27 
ianuarie 2012, în Orhei, în sala de şedinţe a 
Consiliului Raional. Au fost prezentaţi circa 40 
de participanţi care au reprezentat partenerii 
de proiect, precum şi alte părţi interesate, 
cum ar fi spitalele raionale din regiunea 
Centru, MDRC, ADR Nord şi Sud, Ministerul 
Economiei, Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, Primăria Orhei, mass-media.     
 
Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 
Prenatal (blocul maternităţii) al spitalului 
raional Orhei 
Începând cu 1 decembrie 2011 au fost 
realizate următoarele activităţi: a fost 
desemnat câştigătorul licitaţiei – compania  
“Fermod Plast” SRL; a fost semnat contractul 
dintre ADR Centru şi a fost selectat 
câştigătorul licitaţiei şi aprobat de către 
Agenţia de Stat de Achiziţii Publice. Din cauza 
condiţiilor meteorologice nefavorabile 
(temperaturi scăzute), lucrările de instalare au 
fost amânate până la sfârşitul lunii februarie 
2012. La 27 februarie s-a recomandat 
executarea lucrărilor de schimbare a 
ferestrelor.  
 
De asemenea, a fost contractat 
supraveghetorul tehnic pentru furnizarea 

serviciilor de supraveghere a lucrărilor de 
schimbare a ferestrelor.  
 
Instalarea Sistemului inteligent de 
monitorizare a energiei 
 
Ca urmare a îmbunătăţirii recomandate de 
Studiul pentru determinarea măsurilor de 
eficienţă energetică necesare pentru a 
îmbunătăţi situaţia la Spitalul Orhei, a propusă 
instalarea sistemului de monitorizare a 
energiei. Prin urmare, este necesară 
restructurarea conceptului de monitorizare a 
energiei la spital. Pentru acest scop va fi 
implicat un expert internaţional, asistat de 
către un expert local.  
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
Schimbarea ferestrelor exterioare ale 
Centrului Prenatal 
Conform acordului de finanţare, prima tranşă 
de 50 mii de Euro a fost transferată în contul 
ADR Centru, special deschis pentru aceste 
scopuri. 
 
Instalarea Sistemului inteligent de 
monitorizare a energiei 
De asemenea, pentru a asigura 
sustenabilitatea sistemului, a fost angajat de 
spital un coordonator de energie în sistemul 
de operare. Pentru început, coordonatorul de 
energie a fost angajat cu program parţial de 
muncă (pe termen scurt), de 0,5 a timpului de 
lucru. 
  
Planificare, monitorizare şi management 
 
Prin finalizarea Studiului pentru determinarea 
măsurilor de eficienţă energetică necesare 
pentru a îmbunătăţi situaţia la Spitalul Orhei, 
experţii pe termen scurt au colectat şi 
sintetizat datele privind consumul de energie, 
inclusiv de apă, în ultimii trei ani. Aceste date 
vor servi drept referinţă pentru sistemul de 
monitorizare viitor. După ce va fi tradus, 
studiul va fi oferit tuturor partenerilor de 
proiect şi părţilor interesate. 
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Lecţiile învăţate 
 
Investiţii fizice 
 
În cadrul prezentării concluziilor studiului a 
fost subliniat faptul că problemele cu care se 
confruntă alte spitale raionale sunt comune. 
Acesta este motivul pentru care experienţa 
Spitalului din Orhei este utilă şi foarte 
apreciată de către alte spitale. 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
Din cauza insuficienţei banilor publici, precum 
şi dependenţei de import (circa 94-96% din 
sursele de energie sunt importate), aspectele 
ce ţin de eficienţă energetică se bucură de 
cerere mare în Republica Moldova. Fiind un 
domeniu relativ nou în Republica Moldova, 
eficienţa energetică necesită abordări şi 
cunoştinţe noi.  Fiecare instituţie care planifică 
să reducă consumul lor de energie trebuie să 
dispună de personal dedicat pentru această 
activitate. În acest caz, Cursurile EUREM, cele 
începute în 2011 şi organizate de către 
Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii 
Moldova, cu sprijinul Agenţiei Germane 
pentru Cooperare pentru Dezvoltare (GIZ) şi 
Comitetul pentru Relaţii Economice din 
Europa de Est (Ost-Ausschuss der Deutschen 
Wirtschaft) sunt binevenite. Cursurile EUREM 
vor pregăti manageri în domeniul energetic. 
Mai multe informaţii pot fi găsite pe paginile 
web: www.chamber.md (Camera de Comerţ a 
RM) şi www.eurem.net (Consorţiul EUREM).  
 
Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 
 
Planul pentru următoarele 3 luni:  
 
Investiţii fizice  
 
Schimbarea ferestrelor exterioare ale 
Centrului Prenatal 

 Finalizarea lucrărilor de schimbare a 
ferestrelor şi uşilor exterioare ale 
Centrului Prenatal.  

 Monitorizarea lucrărilor. 
 

Instalarea Sistemului inteligent de 
monitorizare a energiei 
 

 Finalizarea conceptului de sistem 
inteligent de monitorizare a energiei.  

 Elaborarea proiectului pentru sistemul 
de monitorizare a energiei şi 
aprobarea acestuia de către organele 
de stat corespunzătoare. Elaborarea 
caietului de sarcini pentru angajarea 
companiei care va efectua lucrările de 
instalare a contoarelor. Semnarea 
contractului cu câştigătorul şi 
începerea lucrărilor de instalare.  

 Contractarea supraveghetorului tehnic 
pentru lucrările de instalare a 
sistemului de monitorizare a energiei 
la spitalul raional Orhei.  

 Contractarea supraveghetorului tehnic 
pentru lucrările de instalare a 
sistemului de monitorizare a energiei 
la spitalul raional Orhei.  

 Contractarea unui expert pe termen 
scurt pentru verificare şi control al 
calităţii sistemului de monitorizare a 
energiei la spitalul din Orhei.  

 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 

 Pregătirea şi desfăşurarea atelierului 
de lucru "eficienţă energetică în 
spitale - schimb de experienţă" - 
Prezentarea sistemului inteligent de 
monitorizare a energiei şi a 
rezultatelor în cadrul unui eveniment 
public. 

 Angajarea companiei / experţilor 
pentru elaborarea cursului de instruire 
"Managementul pentru eficienţă 
energetică în spitale". Începerea 
elaborării cursului. 

 Pregătirea şi realizarea vizitei de 
studiu la un proiect de succes 
implementat în domeniul eficienţei 
energetice relevant pentru spitalul din 
Orhei. 

 Contractarea companiei/ONG-ului/ 
consultanţilor pentru elaborarea  
materialelor informative. Elaborarea 

http://www.chamber.md/
http://www.eurem.net/
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design-ului materialelor de informare 
şi de sensibilizare. 

 
Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 

 Elaborarea unui plan de management 
pentru eficienţă energetică. 
Dezvoltarea conceptului de plan de 
management pentru eficienţă 

energetică pentru Spitalul Regional 
din Orhei. 

 Facilitarea Comitetului director pentru 
activitatea de implementare a 
proiectului: Organizarea şedinţelor de 
coordonare a proiectului, pregătiri şi 
logistică. 

 
 

2.4.5 Eficienţa energetică şi sursele regenerabile de energie “Iluminare 
stradală eficientă în comuna Tătărăuca Veche”: 

 
 

Descrierea succintă a proiectului:  
Proiectul prevede iluminarea străzii principale 
în fiecare dintre cele şase sate din comuna 
Tătărăuca Veche, din care fac parte circa 2.2 
mii de locuitori. 
 
Realizări:  
 
Investiţii fizice 
 
Identificarea soluţiei tehnice 
Studiul soluţiei tehnice optime a fost elaborat 
şi în conformitate cu acesta, utilizarea de 
lămpi de tip LED este una dintre cele mai 
eficiente soluţii în prezent din punct de vedere 
energetic. Concluziile studiului vor fi 
prezentate la sfârşitul lunii aprilie 2012, 
împreună cu lansarea oficială a proiectului. 
Raportul studiului descrie principalele tipuri 
de lămpi folosite (lămpi de înaltă presiune cu 
mercur, lămpi cu arc cu sodiu, halogen, şi 
lămpi LED), precum şi estimarea costurilor 
investiţiilor. Calculul economic a fost efectuat 
doar pentru cele mai răspîndite tehnologii 
folosite în iluminarea stradală la ziua de astăzi 
- utilizarea lămpilor de înaltă presiune cu arc 
cu mercur şi becuri LED. Rezultatele studiului 
vor fi prezentate partenerilor de proiect.  
 
Elaborarea proiectului tehnic 
Proiectul este în prezent la etapa de achiziţie a 
serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, 
inclusiv a lucrărilor geodezice, topografice, 
prospecţiuni / lucrări. Pentru acest scop au 

fost elaborate documentele de achiziţii 
publice, inclusiv cerinţele tehnice.  
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
Acorduri 
A fost semnat Acordul de finanţare dintre GIZ, 
MDRC şi ADR Nord, în valoare de 50,0 mii de 
euro. Prima tranşă în valoare de 25,0 mii de 
euro va fi debursată în viitorul apropiat. 
 
La 14 februarie 2012 a fost semnat 
Memorandumul de Înţelegere privind 
implementarea proiectului între toţi partenerii 
de proiect: MDRC, ADR Nord, Primăria 
comunei Tătărăuca Veche şi GIZ. 
 
Identificarea formei juridice optime a 
companiei care va presta serviciile de 
iluminare stradală 
„Întreprinderea Municipală” a fost identificată 
drept forma juridică cea mai potrivită a 
companiei care va presta serviciile de 
iluminare stradală, precum şi alte servicii 
(colectare şi transportare a deşeurilor, 
alimentare cu apă şi canalizare). Proprietarul 
companiei este Consiliul Local din comuna 
Tătărăuca Veche. Următoarele documente 
pentru înfiinţarea întreprinderii au fost 
elaborate şi oferite primăriei Tătărăuca Veche: 
1. Regulamentul intern (statutul) 

Întreprinderii Municipale "Tătărăuca 
Service". 

2. Regulamentul intern al întreprinderii. 
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3. Lista fişelor de post pentru angajarea 
directorului întreprinderii municipale. 

4. Ordinul pentru angajarea personalului 
necesar (şablon) 

5. Cerere pentru înregistrarea oficială a 
întreprinderii la Camera Înregistrării de 
Stat (şablon) 

6. Contractul individual de muncă (şablon) 
7. Contractul de prestare a serviciilor 

(şablon) 
8. Documentul privind furnizarea şi primirea 

de servicii (model) 
9. Procesul-verbal de executare a lucrărilor 

şi prestare de servicii (model) 
 
În februarie 2012 a fost angajat directorul 
întreprinderii municipale. Directorul a început 
activitatea sa cu înregistrarea oficială a 
întreprinderii la Camera Înregistrării de Stat, 
Oficiul Regional Soroca. Numele oficial al 
întreprinderii municipale este Întreprinderea 
municipală "Tătărăuca Service", iar numele 
prescurtat este Î.M. "Tătărăuca Service". 
 
 
Planificare, monitorizare şi management 
 
Pentru a asigura implementarea proiectului 
fără probleme şi în timp util, a fost angajat un 
consultant GIZ, responsabil exclusiv de acest 
proiect specific.   
 
Planul pentru următoarele 3 luni:  
 
Investiţii fizice  
 
 Contractarea companiei care prestează 

servicii de proiectare tehnică pentru 
realizarea lucrărilor de instalare a 
iluminatului stradal.  

 Procurarea lucrărilor pentru instalarea 
sistemului de iluminat stradal (elaborarea 

caietului de sarcini, contractarea firmei 
câştigătoare). 

 Începutul lucrărilor de instalare. 

 Monitorizarea lucrărilor de construcţii / 
instalare 

 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 

 Prezentarea concluziilor studiului privind 
soluţia tehnică optimă de iluminare 
stradală în comuna Tătărăuca Veche. 

 Înregistrarea juridică a întreprinderii 
municipale care va furniza servicii publice 
la nivel de comunitate. 

 Angajarea companiei / experţilor pentru 
elaborarea modulului de instruire 
"Iluminare stradală eficientă în zonele 
rurale ale Moldovei". 

 Elaborarea unui ghid practic pentru 
iluminarea stradală eficientă în zonele 
rurale ale Moldovei. 

 Pregătirea şi desfăşurarea atelierului de 
lucru "Schimb de experienţă în domeniul 
iluminării stradale". 

 Pregătirea şi efectuarea vizitei de studiu la 
un proiect de succes implementat în 
domeniul iluminării stradale. 

 Contractarea companiei/ONG-ului/ 
consultanţilor pentru elaborarea 
materialelor informaţionale. Elaborarea 
design-ului materialelor de informare şi de 
sensibilizare. 

 
 
Planificarea, monitorizarea şi gestionarea 
 
Facilitarea Comisiei de lucru pentru 
implementarea proiectului: organizarea 
şedinţelor de coordonare a proiectului, 
pregătiri şi logistică.  
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2.5. Aspecte transversale 

2.5.1 Achiziţii publice  

În conformitate cu Planul de activităţi, în 
perioada 12.2011 - 03.2012 au fost realizate 
următoarele rezultate în domeniul AP: 

Acord financiar 

 A fost efectuat procesul de achiziţii a 
geamurilor pentru proiectul ”Creşterea 
eficienţei energetice a Spitalului Raional 
din or. Orhei”.  

 A fost semnat acordul financiar pentru 
proiectul "Iluminare stradală eficientă în 
comuna Tătărăuca Veche, raionul Soroca, 
Republica Moldova".  

 A fost prezentat primul raport cu privire 
la AF pentru proiectul: ”Aprovizionarea cu 
AAC în satul Duruitoarea Veche, raionul 
Râşcani”. 

 Sunt în proces de desfăşurare lucrările de 
construcţie în cadrul proiectului 
”Aprovizionarea cu apă potabilă 
locuitorilor satului Roşu, raionul Cahul”. 

 

Dezvoltarea capacităţilor 

 A început elaborarea în comun a Ghidului 
în domeniul Achiziţiilor Publice pentru 
antreprenori în cooperare cu Agenţia 
pentru Achiziţii Publice (AAP) şi expertul 
pe termen scurt în achiziţii publice. 

 Structura Ghidului AP pentru 
antreprenori a fost stabilită în cooperare 
cu AAP şi Camera de Comerţ şi Industrie a 
RM, care reprezintă interesele 
antreprenorilor.   

 A fost elaborat raportul vizitei de studiu 
în România, axat pe lecţiile învăţate, 
recomandări referitoare la achiziţiile 
publice, în contextul dezvoltării regionale 
şi locale (roluri şi mandatul diferitor 
niveluri şi comunicare / coordonare între 
ele) şi planul de activităţi în domeniul 
Achiziţiilor Publice pentru Republica 
Moldova. 

 

Acordarea de asistenţă în achiziţii 

- Verificarea documentelor de licitaţie în 
cadrul proiectului "Creşterea eficienţei 
energetice a spitalului raional din 
Orhei". 

- Participarea la şedinţe de evaluare, 
elaborarea de recomandări privind 
evaluarea şi selectarea celor mai bune 
oferte prezentate în cadrul AP  pentru 
proiectul "Creşterea eficienţei 
energetice a spitalului raional din 
Orhei". 

- Acordarea de asistenţă generală în 
problemele legate de domeniul AP.   

 

Activităţile planificate pentru următoarele 3 
luni: 

Organizarea unei serii de activităţi de 
consolidare a capacităţilor ADR-urilor şi MDRC 
în domeniul achiziţiilor publice, cum ar fi: 

- Oferirea de sprijin pentru dezvoltarea 
capacităţilor specialiştilor în domeniul 
AP de la MDRC şi ADR-uri. 

- Verificarea procesului de achiziţii 
publice în cadrul tuturor proiectelor 
finanţate de către GIZ. 

- Participarea la procesul de achiziţii 
publice ale ADR Nord: 

1. Verificarea documentelor de 
licitaţie pentru proiectul: 
"Iluminarea stradală eficientă în 
comuna Tătărăuca Veche, raionul 
Soroca, Republica Moldova".  

2.  Oferirea de sprijin în evaluarea 
ofertelor şi semnarea contractului 
cu câştigătorul licitaţiei AP pentru 
proiectul "Iluminarea stradală 
eficientă în comuna Tătărăuca 
Veche, raionul Soroca, Republica 
Moldova".   

- Finalizarea Ghidului în domeniul AP 
pentru antreprenori. 
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- Organizarea instruirii pentru 
antreprenori pe tema pregătirii 
documentelor de licitaţie. Instruirile 
vor ţine cont de criteriile gender. 

- Publicarea Ghidului AP pentru 
antreprenori. 

- Participarea şi oferirea de asistenţă 
tehnică pentru specialiştii AP de la 
ADR-uri / asistenţă de ordin general în 
domeniul achiziţiilor publice.

2.5.2 Administrarea proprietăţii publice 

 

În cooperare cu MDRC şi ADR-urile, proiectul a 

evaluat provocările cu care se confruntă APL 

în înregistrarea şi gestionarea patrimoniului 

public şi a infrastructurii. În acest sens, au fost 

elaboraţi termenii de referinţă pentru un 

expert local pe termen scurt. În cadrul acestor 

ToR expertul a pregătit un raport privind 

cadrul legislativ şi rolurile şi mandatele 

principalilor actori din domeniul 

managementului infrastructurii publice. 

Raportul a fost remis partenerilor pentru 

comentarii.  

 

Activităţile planificate pentru următoarele 3 

luni: 

În baza recomandărilor expertului va fi 

organizat un şir de şedinţe de instruire, care 

vor viza specialiştii din 32 raioane din cele 3 

regiuni de dezvoltare ale Republicii Moldova. 

Sesiunile de instruire vor fi facilitate de către 

cele 3 ADR-uri. Subiectele abordate în cadrul 

sesiunilor de instruire se vor baza pe 

necesităţile evaluate, subiectele propuse de 

către Agenţia de Stat de Relaţii Funciare şi 

Cadastru şi Agenţia Proprietăţii Publice în 

domeniul înregistrării şi gestionării 

infrastructurii publice în MDS, AAC şi EE. De 

asemenea, instruirea va conţine module de 

instruire referitoare la transmiterea în 

gestiune a bunurilor publice de la ADR-uri 

către APL. Instruirile vor lua în consideraţie 

criteriile gender. După instruire, experţii vor 

elabora un raport, subliniind rezultatele  

subiectelor discutate în cadrul instruirii şi un 

ghid scurt în domeniul GPP, care va fi 

diseminat tuturor beneficiarilor. Va fi elaborat 

Ghidul cu privire la etapele înregistrării şi 

gestionării unei infrastructuri publice. 

2.5.3 Misiuni de consultanţă şi 
recrutarea personalului 

În comun cu MDRC şi ADR-urile, recent au fost 

angajaţi 3 consultanţi regionali în cadrul 

proiectului în domeniul planificării şi 

programării regionale (PPR) şi un consultant în 

domeniul EE pentru Regiunea de Dezvoltare 

Nord. De asemenea, a fost selectat un 

consultant naţional pentru a oferi asistenţă 

MDRC în planificarea regională şi programarea 

politicilor şi programelor. Contractul cu 

consultanţii menţionaţi va fi semnat pe data 

de 1 martie. Sprijinul specific oferit de către 

experţi externi constituie una dintre 

modalităţile prin care MSPL oferă asistenţa. 

Un consorţiu format dintre GOPA, Kommunal 

Kredit şi Eptisa a fost selectat în cadrul unui 

tender internaţional organizat de către GIZ 

Germania în baza termenilor de referinţă 

elaboraţi în comun cu MDRC. Consorţiul şi-a 

început activitatea la începutul lunii aprilie 

2011 în baza planurilor de activitate revizuite 

şi actualizate pentru fiecare domeniu de 

intervenţie al MSPL. Procedurile pentru 

misiunile de consultanţă prevăd o elaborare în 

comun a termenilor de referinţă de către 

MSPL, ADR şi omologul respectiv la nivel 

central.  Fiecare misiune internaţională începe 

şi se termină cu un briefing / debriefing la 

MDRC, în timp ce raportul consultantului 

respectiv este transmis părţilor interesate 

principale pentru comentarii.  
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Capitolul 3. DEZVOLTAREA 
CAPACITĂŢILOR REGIONALE ŞI 

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA 

 

Rezumat 

 

Proiectul "Dezvoltarea capacităţilor regionale 

şi cooperarea transfrontalieră în Republica 

Moldova" este orientat spre îmbunătăţirea 

capacităţilor şi competenţelor autorităţilor 

publice locale şi regionale, a organizaţiilor din 

Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii 

Moldova, precum şi al Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MRDC).  

 

Acest suport tehnic are drept scop 

îmbunătăţirea înţelegerii conceptuale de către 

aceste instituţii şi organizaţii partenere a 

dezvoltării regionale în Europa de Sud-Est şi în 

Republica Moldova, precum şi îmbunătăţirea 

capacităţii tehnice şi administrative în 

pregătirea şi realizarea unei utilizări eficiente a 

sprijinului financiar acordat de către 

programele CTF şi CTN ale UE şi Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională al RM.  

 

În momentul de faţă, în Republica Moldova se 

evidenţiază experienţa insuficientă în 

elaborarea şi implementarea proiectelor de 

investiţii şi dezvoltarea capacităţilor privind 

dezvoltarea  proiectelor de dezvoltare. În 

afară de faptul că numărul companiilor de 

consultanţă cu experienţă în elaborarea şi 

implementarea proiectelor este limitat, 

cooperarea cu autorităţile publice locale (APL) 

şi structurile regionale nou-create este 

subdezvoltată şi produce un decalaj între 

necesităţile de dezvoltare ale APL şi activităţile 

corespunzătoare. În timp ce bugetele 

disponibile ale programelor naţionale şi / sau 

internaţionale de dezvoltare (de exemplu, 

programele CTF, CTN ale UE finanţate în 

cadrul politicii UE de coeziune şi IEVP în 

perioada curentă de finanţare 2007 - 2013) 

sunt în creştere în mod substanţial de la an la 

an (şi o altă creştere poate fi de aşteptat din 

2014), capacităţile foarte limitate ale 

structurilor locale şi regionale, precum şi 

capacitatea insuficientă de absorbţie 

insuficientă a APL duc la un număr mare de 

oportunităţi pierdute. Dacă vorbim despre 

posibilităţile şi potenţialul programelor UE 

(CTF, CTN) şi naţionale, care sunt 

implementate în Republica Moldova, precum 

şi cerinţele cu privire la politica, administraţia 

şi societatea civilă în aceste regiuni, vom 

observa o necesitate urgentă de îmbunătăţire 

a calităţii activităţilor instituţiilor deja 

existente. Capacităţile administrative ale 

administraţiei Republicii Moldovei, în special 

la nivel regional şi local, nu sunt satisfăcătoare 

pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor 

definite.  

Utilizarea fondurilor disponibile pentru 

finanţarea măsurilor de dezvoltare locală şi 

regională în regiunea ţintă (e) într-un mod 

strategic este un aspect esenţial al proiectului.  

 

Proiectului "Dezvoltarea capacităţilor 

regionale şi cooperarea transfrontalieră în 
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Republica Moldova" este orientat spre 

îmbunătăţirea capacităţilor privind 

dezvoltarea regională şi a competenţelor 

autorităţilor publice locale şi regionale, 

sectorului privat şi organizaţiilor societăţii 

civile din Regiunea de Dezvoltare Nord a 

Republicii Moldova în pregătirea şi realizarea 

unei cooperări eficiente între diferite părţi 

interesate, cu administraţia centrală şi cu 

potenţialii parteneri de cooperare din ţările 

vecine. 

 

Proiectul se referă la două componente:  

 Asistenţă tehnică pentru regiunea de 

dezvoltare Nord în identificarea şi 

pregătirea proiectelor, precum şi 

participarea la apeluri pentru 

propuneri de proiecte  

 Suport tehnic pentru MDRC, în baza 

cererilor specifice pe termen scurt  

 

Obiective:  

 Consolidarea capacităţilor actorilor 

locali cu privire la conceptul de 

dezvoltare regională şi cooperare 

transfrontalieră.  

 Contribuirea la crearea de 

parteneriate şi cooperarea pentru 

dezvoltare la nivel local, regional, 

naţional, transfrontalier şi 

transnaţional.  

 Îmbunătăţirea competenţelor 

organizaţiilor din Moldova cu privire la 

identificarea, formularea şi 

implementarea proiectelor regionale.  

 Identificarea şi elaborarea de proiecte 

- cheie pentru regiune.  

 Promovarea programelor UE în 

regiune.  

 

 

 

Descrierea succintă a proiectului:  

 

Istoricul activităţilor  

 

Data exactă de începere a activităţilor: iunie 

2011. În perioada iunie - decembrie 2011 au 

fost organizate cinci sesiuni de instruire. 

Obiectivele cursurilor de instruire au fost de a 

sprijini dezvoltarea capacităţii de identificare, 

elaborare şi implementare a proiectelor 

regionale în regiunea de nord a Republicii 

Moldova. Principalele instrumente relevante 

de finanţare disponibile şi procedurile lor 

specifice de aplicare, în special Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) 

şi programele UE de cooperare 

transfrontalieră (CTF) şi Transnaţională (CTN) 

au constituit un punct central al activităţilor 

de proiect. Pentru a atinge obiectivul dorit a 

fost selectat un ONG din regiunea nord pentru 

a dezvolta şi implementa programul de 

instruire. Prestatorul de servicii a lucrat în 

strânsă colaborare cu ADR Nord şi GIZ şi a 

primit asistenţa conceptuală şi tehnică 

necesară pentru a garanta calitatea  instruirii. 

La sesiunile de instruire au participat 

specialiştii consiliilor raionale, responsabili 

pentru atragerea de investiţii, precum şi 

membri ai personalului administraţiilor săteşti 

şi orăşeneşti din regiunea de Nord. La aceste 

cursuri de instruire au participat 112 

persoane, dintre care 58% femei şi 42% 

bărbaţi. 75 de persoane au primit diplomă de 

finalizare. 

 

În perioada dintre sesiunile de instruire a fost 

oferită asistenţă din partea  prestatorului de 

servicii, precum şi experţi GIZ în identificarea 

de idei de proiect, dezvoltarea propunerilor de 

proiecte, precum şi crearea de parteneriate 

regionale şi transfrontaliere. Până în ianuarie 

2012 au fost create circa şase parteneriate şi 

au fost oferite 220 de consultaţii individuale 

cu privire la elaborarea de propuneri de 

proiecte în regiunea de nord a Republicii 

Moldova. De asemenea, au fost oferite 

consultări privind alegerea Programului 
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potrivit şi iniţierea de idei de proiecte durabile 

pentru dezvoltarea regională şi colaborarea 

inter-comunală.  

 

Este important de remarcat faptul că 

programul de instruire a fost structurat sub 

forma unui curriculum care a cuprins şapte 

module, fiecare cu durata de o zi, inclusiv cu 

predarea "temei pentru acasă" pentru 

asigurarea că participanţii au început să aplice 

cunoştinţele acumulate şi au citit materialul 

didactic pentru următoarea sesiune.  

 

Pentru al doilea apel de propuneri pentru 

Programul Operaţional Comun pentru Bazinul 

Mării Negre 2007-2013 (POC BMN) şi, de 

asemenea, Programul Operaţional Comun 

România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 

2013 (POC Ro-Ua-Md), GIZ a oferit asistenţă în 

identificarea ideilor de proiecte, căutarea de 

parteneri, pregătirea cererilor de proiect etc. 

pentru a ADR-urilor, MDRC şi potenţialii 

aplicanţi.  

 

În noiembrie 2011, Reprezentanţii 

Secretariatului Tehnic Comun de la Chişinău: 

Cancelaria de Stat, în colaborare cu GIZ a 

organizat Ziua Informativă pentru Programul 

de Cooperare Transnaţional Europa de Sud-Est 

(TNP SEE). Acest eveniment a fost organizat cu 

ocazia lansării Apelului 4 pentru propuneri de 

proiecte, la care au participat circa 115 de 

persoane. În acest context, GIZ a oferit 

consultaţii individuale solicitanţilor de 

proiecte care au participat la sesiunile de 

instruire. 

 

În perspectiva Cooperării Transfrontaliere 

(CTF) şi Cooperării Transnaţionale (CTN) în 

Republica Moldova, la 25 octombrie 2011, 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC), în colaborare cu 

proiectul Agenţiei de Cooperare Internaţională 

a Germaniei (GIZ) a organizat o şedinţă de 

lucru. Obiectivul acestei şedinţe a fost de a 

contribui la dezvoltarea capacităţilor în ceea 

ce priveşte cooperarea transfrontalieră (CTF)  

şi transnaţională (CTN) în Republica Moldova. 

Subiectul discuţiilor s-a axat pe interesul, 

angajamentul şi perspectivele organizaţiilor şi 

instituţiilor publice din Republica Moldova în 

ceea ce priveşte cooperare transfrontalieră 

(CTF) şi transnaţională (CTN), precum şi 

rolurile şi mandatele lor. În cele din urmă, au 

fost discutate necesităţile de dezvoltare a 

capacităţii şi / sau de asistenţă financiară 

pentru participarea activă a partenerilor 

Republicii Moldova la programele CTF şi CTN 

existente şi împărţirea responsabilităţilor şi a 

sarcinilor în acest domeniu, inclusiv 

perspectivele pentru 2012-13, precum şi 

pentru următoarea perioadă de programare, 

începând din 2014. 

 

Mai târziu, MDRC, în colaborare cu GIZ, a 

pregătit şi a organizat o întrevedere cu 

Academia de Administrare Publică pe lîngă 

Preşedintele Republicii Moldova pentru a 

discuta despre cooperarea viitoare în 

domeniul dezvoltării capacităţilor pentru 

elaborarea şi managementul proiectelor. 

Scopul a fost de a dezvolta şi implementa un 

program de instruire privind "managementul 

integrat a proiectelor în Republica Moldova", 

ca parte a programului existent implementat 

de către AAP, adresat participanţilor din 

administraţiile naţionale, regionale şi locale, în 

baza necesităţilor lor specifice pentru a 

dezvolta capacităţile de instituire a schemelor 

de proiecte în cadrul unor strategii integrate 

de dezvoltare regională. Acest lucru înseamnă 

aducerea împreună a planificării sectoriale 

naţionale şi dezvoltării regionale / locale prin 

comunicarea şi cooperarea pe orizontală şi 

verticală, cît şi planificare integrată a 

dezvoltării inter-sectoriale. Cursurile de 

instruire trebuie să cuprindă întreg CIMlu de 

management de proiect, inclusiv cererea de 

finanţare în cadrul schemelor Republicii 

Moldova şi UE (CTF / CTN). Acestea vor trebui 
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să se concentreze pe necesităţile specifice ale 

administraţiilor publice ale Republicii Moldova 

în pregătirea şi implementarea proiectelor în 

conformitate cu cerinţele legale, 

administrative şi tehnice în Republica 

Moldova, inclusiv, astfel, domeniile de 

planificare bugetară, elaborare a 

documentaţiilor tehnice şi a documentelor de 

licitaţie, achiziţii publice, contractarea, 

management şi control financiar  (facturare, 

verificarea cheltuielilor, etc.), raportare, 

monitorizare şi evaluare.  

 

Pentru o mai bună colaborare cu societatea 

civilă, la 26 decembrie 2011, ADR Nord, în 

colaborare cu GIZ, a organizat un seminar 

pentru prestatorii de servicii, în vederea 

informării cu privire la bunele practici de 

colaborare cu Centrul Regional de Asistenţă şi 

Informare a CONTACT-Bălţi în organizarea 

programului de instruire - "Elaborarea 

propunerilor de proiecte pentru FNDR şi 

Programul UE". În acest context, pe pagina 

web a ADR Nord a fost creat un instrument 

online cu informaţii despre prestatorii de 

servicii în regiune. Pentru mai multe 

informaţii, puteţi accesa: 

http://www.adrnord.md. 

 

 

Realizări în perioada de raportare  

Evaluarea necesităţilor de dezvoltare   

 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC), în colaborare cu 

Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ) în Republica Moldova, a iniţiat 

elaborarea unui program de instruire pentru 

regiunile Centru şi Sud ale Republicii Moldova 

cu privire la managementul CIMlului de 

proiect, în contextul proiectelor de cooperare 

transfrontalieră finanţate de către UE - în 

contextul celui de-al doilea apel lansat în 

cadrul Programului Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013.  

 

Scopul acestui program de instruire a fost de a 

îmbunătăţi calitatea proiectelor 

transfrontaliere în regiunea centru şi sud. S-a 

propus discutarea conceptului general despre 

principalele instrumente de finanţare ale UE şi 

procedurile de aplicare, prin creşterea 

capacităţilor participanţilor în elaborarea de 

proiecte europene. 

 

La sesiunile de instruire au participat 

specialişti din cadrul autorităţilor publice 

locale de nivelul I, II, reprezentanţi ai ONG-

urilor din regiunile Centrul şi Sud ale 

Moldovei. 

 

Obiectivele programului de instruire 

"Dezvoltarea proiectelor transfrontaliere" au 

fost: 

 Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor 

potenţialilor aplicanţi pentru al doilea apel de 

propuneri de proiecte lansat în cadrul 

Programului Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 în ceea 

ce priveşte identificarea şi elaborarea de 

proiecte; 

 

 Creşterea abilităţilor participanţilor la instruire 

în identificarea şi stabilirea de parteneriate 

http://www.adrnord.md/
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durabile pentru proiecte de cooperare 

transfrontalieră. 

 

Programul de instruire "Dezvoltarea 

proiectelor transfrontaliere", organizat în 

cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţilor 

regionale şi cooperarea transfrontalieră în 

Republica Moldova", a fost structurat în patru 

sesiuni, două dintre care au fost teoretice şi 

două practice. 

 

Sesiunea I - partea teoretică pentru prima 

sesiune s-a referit la regulile programului, 

identificarea ideilor de proiecte în 

conformitate cu obiectivele programului şi 

elaborarea matricii cadrului logic pentru 

proiecte transfrontaliere. 

 

Sesiunea II - sesiunea practică a avut scopul de 

a prezenta şi discuta matricile cadrului logic 

elaborate de către participanţii de la instruire 

pentru ideile de proiecte identificate. 

 

Sesiunea III – partea teoretică pentru sesiunea 

3 s-a referit la pregătirea notelor conceptuale 

în conformitate cu cerinţele din Ghidul 

solicitantului şi  la elaborarea bugetului 

proiectului în conformitate cu activităţile 

elaborate de proiect şi eligibilitatea costurilor 

şi activităţilor. 

 

Sesiunea IV - sesiunea practică 4 a avut scopul 

de a prezenta şi de a discuta notele 

conceptuale elaborate în cadrul sesiunii de 

instruire, pentru a ajuta beneficiarii să 

îmbunătăţească notele conceptuale pregătite 

pentru a aplica la program. 

 

Pe parcursul a două luni, au fost oferite mai 

mult de 39 de consultaţii individuale şi peste 

12 note conceptuale au fost depuse pentru cel 

de-al doilea apel pentru propuneri de proiecte 

pentru Programul Operaţional Comun 

România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 

2013 de către participanţii prezenţi la cursurile 

de instruire. Astfel, cele mai multe consultări 

au fost oferite în domeniul alimentării cu apă 

şi canalizare, turismului şi infrastructurii 

drumurilor. 

 

 
 

Imaginea 1 Numărul de consultaţii (în 

procente), realizate pentru programul de 

instruire "Dezvoltarea de proiecte 

transfrontaliere." 

 

 

Colaborarea începută cu Academia de 

Administrare Publică pe lîngă Preşedintele 
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Republicii Moldova anul trecut a fost reînnoită 

prin organizarea de întrevederi şi semnarea 

unui Memorandum de înţelegere. MÎ 

reglementează cooperarea trilaterală între 

GIZ; MDRC şi AAP pentru cooperarea  în 

procesul de implementare a politicii de 

dezvoltare regională  prin intermediul 

dezvoltării capacităţilor actorilor relevanţi. În 

mod special, cooperarea între părţile  

implicate va cuprinde următoarele acţiuni: 

 

1. Elaborarea de către Academia de AP a unui 

curriculum pentru un program/curs de 

instruire în domeniul "planificării şi 

programării regionale şi locale" pentru a fi 

oferit funcţionarilor publici din Republica 

Moldova de către AcAdP. Acest curriculum 

ar putea fi elaborat pe baza unui 

curriculum existent sau ar putea fi 

conceput din nou de către părţi (urmează 

să fie elaborat în 2012, primele cursuri 

urmează să fie implementate în 2013). 

2. Formatorii care vor organiza programul de 

instruire vor fi delegaţi din cadrul AAP şi 

MDRC.  Ei vor fi instruiţi în cadrul unui curs 

special de Formare pentru Formatori în 

2012.  

3. Viitorii formatori (personalul AAP, MDRC) 

vor fi implicaţi în implementarea sesiunilor 

de instruire care sunt în curs de pregătire 

în prezent pentru instruirea 

multiplicatorilor şi potenţialilor aplicanţi 

implicaţi în cadrul celui de-al 2-lea Apel 

pentru propuneri de proiecte (AdP) pentru 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională (FNDR). Aceste sesiuni de 

instruire se vor desfăşura în regiuni.  

4. APP va oferi o sesiune de instruire privind 

planificarea strategică (locală / regională), 

formularea politicii regionale şi 

implementarea acesteia în Republica 

Moldova, rolul şi funcţiile diferitor actori şi 

documente, etc. ("Planificarea 

operaţională / actualizarea planurilor 

operaţionale în Republica Moldova, etc.") 

în cadrul programelor/cursurilor în curs de 

desfăşurare, vizând primarii. Acest modul 

va fi elaborat în comun de către toţi cei 

trei parteneri care au semnat 

Memorandumul de înţelegere. Această 

sesiune de instruire cu durata de jumătate 

de zi ar trebui să fie implementată de AAP, 

cu sprijinul MDRC şi GIZ. 

 

 

Pentru a asigura o implementare armonioasă 

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

CTN ESE) pe teritoriul Republicii Moldova, 

punctul de contact pentru ţară (PCT / 

Reprezentanţă) a fost înfiinţat în 2007, fiind 

susţinut financiar din mai multe linii bugetare 

(Delegaţia CE în Republica Moldova, AT 

acordată de POC Ro-Ua-Md). Din păcate, 

actualmente contractul expiră la 31 martie 

2012, extinderea fiind preconizată pentru 

septembrie 2012, din cauza procedurilor 

interne ale Autorităţii Contractante. Din acest 

motiv, la cererea Cancelariei de Stat, GIZ, în 

colaborare cu MDRC a decis să acorde 

asistenţă Reprezentanţei Chişinău, cu 

angajarea a 2 experţi pentru implementarea 

activităţilor care ar trebui să fie întreprinse în 

perioada aprilie - septembrie 2012, asigurând 

astfel o implementare bună şi eficientă a 

programelor de cooperare transfrontalieră pe 

teritoriul Republicii Moldova. În această 

perioadă, urmează să fie realizate activităţi 

importante în cadrul tuturor programelor, în 

special:  

 Procesul de evaluare pentru al doilea 

apel de propuneri de proiecte în 

cadrul POC Ro-Ua-Md;  

 Contractarea proiectelor selectate din 

apelul de propuneri 2009 în cadrul 

POC Mo-UA-MD;  

 Contractarea proiectelor selectate la 

scară largă în cadrul POC Mo-UA-MD;  

 Monitorizarea proiectelor în curs de 

implementare în cadrul Priorităţii 3 

(POC Ro-Ua-Md);  
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 Contractarea proiectelor selectate din 

cadrul apelului de propuneri 2011 

(Prioritatea 1,2,3 - POC Ro-Ua-Md);  

 Contractarea proiectelor selectate în 

cadrul apelului de propuneri 2011 

(POC BMN);  

 Monitorizarea proiectelor în curs de 

implementare din apelul de propuneri 

2009 (POC BMN);  

 Activităţi legate de Programul de 

Cooperare Transnaţională în Europa 

de Sud-Est. 

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SRD), 

recent elaborată, oferă un cadru general 

pentru părţi din zona Programului pentru sud-

estul Europei pentru a încuraja integrarea şi 

dezvoltarea integratoare. Strategia propune 

un plan de acţiuni, pentru care este necesar 

un angajament puternic din partea ţărilor şi a 

părţilor interesate. Comisia va analiza periodic 

progresul înregistrat. Ca urmare, acţiunile şi 

proiectele vor fi actualizate sau înlocuite după 

ce sunt finalizate. Se pune accent pe o 

abordare integrată, bazată pe locul de 

implementare. Legături strânse între zonele 

urbane şi rurale, accesul echitabil la 

infrastructură şi servicii, precum şi condiţiile 

de viaţă comparabile vor promova coeziunea 

teritorială, care este în prezent un obiectiv 

explicit al UE. În Moldova, structura naţională 

pentru implementarea EUSDR constă din: un 

grup inter-ministerial de lucru (comitet 

director), prezidat de Coordonatorul Naţional 

al EUSDR, vice-ministrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Grupul 

de lucru inter-ministerial, format din experţi, 

care sunt membri ai Grupurilor de coordonare 

al domeniului prioritar al EUSDR. Secretariatul 

General este asigurat în prezent de către 

specialiştii MRDC, Direcţia Relaţii 

Internaţionale şi Investiţii şi Direcţia de 

Dezvoltare Regională. Se planifică crearea unui 

consiliu consultativ format din reprezentanţi ai 

sectorului neguvernamental, sectorului privat 

şi administraţiei publice locale, în scopul 

asigurării unui dialog eficient şi a proiectelor 

reprezentative. În calitate de instituţia 

administraţiei publice centrale responsabilă 

pentru politicile de dezvoltare regională în 

ţară, MDRC, prin intermediul agenţiilor de 

dezvoltare regională, va promova includerea 

acţiunilor relevante din cadrul EUSDR. În acest 

sens, GIZ în colaborare cu MDRC, planifică să 

angajeze un consultant, care va oferi sprijin 

vice-ministrului în implementarea Strategiei 

UE pentru regiunea Dunării (din aprilie 2012 

până în noiembrie 2012). 
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ANEXE 
Anexa 1. Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” 
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Anexa 2: Regulamentul privind mecanismul de colaborare între Agenţia de 
Cooperare Internaţională a Germaniei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor şi Agenţiile de Dezvoltare Regională 
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Anexa 3. Schema: Programarea şi Planificarea Regională 

 


