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SUMAR EXECUTIV 
 

În perioada de raportare, 1 martie   – 31 mai 

2012, proiectul GIZ "Modernizarea Serviciilor 

Publice Locale" (MSPL) a lucrat foarte 

îndeaproape cu toate părţile interesate în 

proiect, realizând planul anual de activitate al 

şi progresând înspre atingerea obiectivelor 

acestuia. Progresul a fost realizat în ambele 

componente: Planificare Regională şi 

Programare şi Modernizare a Serviciilor 

Publice Locale, precum şi în domeniul 

Cooperării Transfrontaliere. Progresul  a fost 

discutat şi revizuit la ultima şedinţă a 

Comitetului director al proiectului MSPL 

desfăşurat de GIZ. 

 

Proiectul MSPL al GIZ a lucrat foarte 

îndeaproape cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor şi cu Agenţiile de 

Dezvoltare Regională, acordându-le asistenţă 

în lansarea şi desfăşurarea celei de-a doua 

solicitări de oferte pentru proiect. Această 

cerere de oferte pentru proiect este compusă 

din două etape. Prima etapă este bazată pe 

Notele Conceptuale de Propuneri de Proiecte. 

iar cea de-a doua etapă este bazată pe 

pachetul complet de documentaţie al 

proiectului. Cea de-a doua etapă a început pe 

21 mai, iar termenul-limită pentru 

prezentarea pachetului complet de 

documentaţie al proiectului este 19 iulie. 

Proiectul MSPL al GIZ acordă asistenţă pentru 

întregul proces sub formă de asistenţă tehnică 

şi cursuri de instruire. În rezultatul eforturilor 

din cadrul proiectului MSPL al GIZ, 39 de 

persoane au fost pregătite în calitate de 

formatori, iar aceştia au organizat 12 şedinţe 

informative cu privire la Apelul 2 de propuneri 

de proiecte. Membrii Comisiei de evaluare - 

19 persoane – au fost instruiţi să aplice Grila 

de Evaluare, elaborată cu susţinerea 

proiectului MSPL al GIZ. Astfel, din 211 note 

conceptuale, 154 au fost aprobate la prima 

etapă a apelului de propuneri de proiecte. 

Proiectul MSPL al GIZ va continua asistenţa şi 

în cea de-a doua etapă a APP. În acelaşi timp, 

proiectul MSLP al GIZ cooperează cu partenerii 

în actualizarea strategiilor de dezvoltare 

naţională şi regională, precum şi a planurilor 

operaţionale regionale. Sunt întreprinse 

măsuri speciale   pentru colectarea de date cu 

privire la eficienţa energetică a clădirilor 

publice în cele trei regiuni. Această intervenţie 

este implementată în conformitate cu acordul 

între MDRC şi ME şi Agenţia pentru Eficienţă 

Energetică.  

 

În perioada de raportare a fost obţinut 

progres semnificativ în domeniul stabilirii de 

parteneriate în domeniul Cooperării 

Intercomunitare. Proiectul MSPL al GIZ  a 

participat în cadrul Grupului de Lucru 

responsabil de pregătirea Primei Conferinţe 

Naţionale în Domeniul Cooperării 

Intercomunitare. Conferinţa va fi organizată 

de Cancelaria de Stat şi MDRC, în strânsă 

cooperare cu partenerii de dezvoltare 

internaţionali, inclusiv proiectul MSPL al GIZ. 

Evenimentul este planificat pentru 5 şi 6 iunie 

2012. Conferinţa va constitui un eveniment 

marcant în procesul de dezvoltare  al abordării 

cooperării intercomunitare (CIC) în Moldova. 

Concomitent cu lucrările de pregătire a 

conferinţei, proiectul a lucrat asupra 

dezvoltării capacităţii în domeniul CIC cu 

parteneri de la diferite niveluri ale 

administraţiei publice. În perioada 22 – 24 mai 

2012, opt reprezentanţi ai MDRC şi ai 

Agenţiilor de Dezvoltare Regională au vizitat 

Estonia şi Finlanda, unde au obţinut 

experienţă în domeniul CIC. În rezultatul vizitei 

de studiu, a fost semnat Memorandumul de 

Înţelegere între Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională Centru din Republica Moldova şi 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională şi Locală 

din Estonia. 
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La 30 mai 2012, a fost semnat Memorandumul 

de Înţelegere între Guvernul Republicii 

Moldova, Guvernul Suediei, reprezentat de 

Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională şi Guvernul 

Republicii Federale Germania. Evenimentul a 

avut loc în prezenţa lui Dirk Niebel, Ministrul 

pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică al 

Germaniei, care a vizitat Republica Moldova 

împreună cu un grup de reprezentanţi ai 

sectoarelor de afaceri, public şi social. 

Memorandumul de Înţelegere subliniază 

principiile şi regulile cooperării între parteneri 

şi stabileşte baza legală pentru contribuţia 

financiară oferită proiectul MSPL al GIZ de 

către Guvernul Suediei. În acelaşi timp, acesta 

este un exemplu real de cooperare şi 

coordonare foarte reuşită în rândul 

finanţatorilor. 

 

Trainingul pentru Manageri Energetici 

Europeni (EUREM) reprezintă un punct-

cheiede cooperare între ME, Agenţia 

Naţională pentru Eficienţă Energetică, MDRC 

şi Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene. Proiectul MSPL al GIZ a facilitat de 

la bun început cooperarea între parteneri în 

vederea desfăşurării cursului de instruire. 

Datorită acestor eforturi, următorul grup de 

Manageri Energetici vor fi instruiţi în 

Republica Moldova în 2012. Comitetul pentru 

Relaţii Economice Est-Europene a colaborat 

îndeaproape cu Proiectul MSPL al GIZ în 

pregătirea şi implementarea deplasarea a 

reprezentanţilor autorităţilor şi ai sectorului 

de afaceri la IFAT Entsorga pe 6 – 8 mai, 2012. 

IFAT ENTSORGA este cel mai mare Târg 

Comercial Mondial pentru Managementul 

Apei, Apelor Reziduale, Deşeurilor şi al 

Materiilor Prime. 

 

Prima şedinţă a Grupului de Lucru Consultativ 

pentru Implementarea Politicilor Publice în 

Managementul Deşeurilor Publice a avut loc 

pe 18 mai 2012. Rolul de bază al acestui Grup 

este de a examina propunerile din partea 

diferitor instituţii şi finanţatori cu privire la 

metodologiile utilizate pentru implementarea 

proiectelor de management al deşeurilor 

publice, şi de a sugera soluţii de “consens” 

Ministerului Mediului pentru planificarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor de 

MDS. Proiectul MSPL al GIZ participă în cadrul 

Grupului de Lucru pentru corelarea dialogului 

în domeniul politicilor cu proiectul pilot de 

MDS din Şoldăneşti. Proiectul pilot de MDS din 

Şoldăneşti şi-a extins acoperirea geografică 

potenţială şi este considerat ca fiind un 

proiect referitor la sistemul de management  

regional integrat al deşeurilor solide în baza 

abordării CIC. Proiectul MSPL al GIZ a oferit 

asistenţă partenerilor locali ai aşa-numitului 

“Şoldăneşti ++” în armonizarea cererilor 

acestora cu privire la MDS pentru Fondul 

Naţional pentru Dezvoltare Regională. 

 

Proiectul MSPL al GIZ a continuat să lucreze 

asupra implementării proiectelor-pilot în 

domeniul sistemelor de aprovizionare cu apă 

şi canalizare (AAC) din raioanele Râşcani şi 

Cahul. În ambele proiecte-pilot a fost obţinut 

progres semnificativ în structurarea 

infrastructurii de aprovizionare cu apă şi 

canalizare, iar termenele-limită pentru 

finalizarea lucrărilor de construcţii expiră în 

lunile următoare. În acelaşi timp, sunt 

finalizate lucrările de actualizare a capitolelor 

cu privire la AAC din Strategiile de Dezvoltare 

Socio-Economică, iar capitolele actualizate se 

preconizează să fie adoptate de către 

Consiliile Raionale în următoarele trei luni. 

Luând în consideraţie progresul în definirea 

direcţiilor strategice ale dezvoltării 

infrastructurii AAC şi de etapa finală a 

lucrărilor de construcţie din cadrul proiectelor 

pilot, proiectul MSPL al GIZ şi-a intensificat 

eforturile de dezvoltare a capacităţii 

concentrate în domeniul dezvoltării CIC. 

 

Pe 30 mai, 2012 Ministrul BMZ  Dirk Niebel, 

împreună cu 35 delegaţi germani, au vizitat 

Spitalul din oraşul Orhei şi au luat cunoştinţă 

de rezultatele Proiectului-Pilot de Eficienţă 

Energetică. Delegaţia a dat o apreciere înaltă 



 Raport de progres nr. 5 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 
 

 

6  

rezultatelor obţinute şi a subliniat cât de 

importantă este eficienţa energetică a 

clădirilor instituţiilor publice din Moldova. 

Proiectul MSPL al GIZ şi-a continuat lucrările în 

cadrul proiectului, lucrând asupra Sistemului 

Inteligent de Monitorizare a Consumului de 

Energie. Se preconizează că sistemul va fi 

instalat în următoarele luni. În acelaşi timp, în 

urma unei proceduri de  licitaţie, lucrările de 

instalare vor fi realizate pentru Proiectul-Pilot 

"Sistemul Inteligent de Iluminare Stradală din 

comunitatea Tătărăuca Veche". 

Sustenabilitatea dezvoltării capacităţii şi a 

instituţionalizării acesteia reprezintă unul 

dintre subiectele principale ale strategiei 

proiectului.  

 

Programul cursului de instruire în domeniul 

Planificării şi Elaborării de Programe Regionale 

şi Locale a fost elaborat şi implementat în 

comun de către AAP şi MDRC. Acest curs va fi 

dedicat reprezentanţilor Administraţiei 

Publice Locale de nivelul I şi II din Republica 

Moldova, personalului ADR şi membrilor CRD. 

În decursul perioadei de raportare, a fost 

elaborat şi semnat în comun un Memorandum 

de Înţelegere între Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (MDRC), Academia 

de Administrare Publică  de pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova (AAP) şi 

Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ). Cooperarea are drept scop 

consolidarea procesului de implementare a 

politicii de dezvoltare regională prin 

intermediul dezvoltării capacităţii 

administraţiei publice locale de nivelul I şi II 

(APL I, II), Agenţiilor de Dezvoltare Regională 

(ADR), Consiliilor pentru Dezvoltare Regională 

(CDR). 

 

Odată cu sfârşitul perioadei de raportare 1 

martie – 31 mai, proiectul MSPL al GIZ începe 

perioada următoare cu progresul obţinut în 

toate domeniile sale de intervenţie. Pe baza 

progresului obţinut, proiectul MSPL al GIZ va 

continua să coopereze îndeaproape cu toţi 

partenerii instituţionali ai proiectului la 

nivelurile central, regional şi local, precum şi 

cu partenerii de dezvoltare pentru realizarea 

planului anual de activitate şi a obiectivelor 

acestuia. 
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 ABREVIERI 
AAC Aprovizionare cu apă şi canalizare 

AAP Academia de Administrare Publică 

ACM         Autoritatea Comună de Management 

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională 

AEE Agenţia pentru Eficienţă Energetică  

APL Administraţia publică locală  

APP Apel de Propuneri de Proiecte 

AT         Asistenţă tehnică 

BMN                         Bazinul Mării Negre 

BMZ Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare  

CALM Congresul Autorităţilor Locale din Moldova 

CCM                      Comitet Comun de Monitorizare 

CDR Consiliul pentru Dezvoltare Regională 

CIM Cooperare intercomunitară   

CNCDR Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale 

CTF Cooperare transfrontalieră 

CTN Cooperare transnaţională 

EE/RER    Eficienţa energetică şi utilizarea surselor regenerabile de energie 

EUREM    Training pentru Manageri Energetici Europeni 

FNDR Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională 

GIZ Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei 

GM Guvernul Republicii Moldova 

IDCR Iniţiativa de Dezvoltare a Capacităţii Regionale 

IEVP         Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat 

LGSP Proiectul de Susţinere a Autorităţilor Locale din 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 
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OA        Oficiu Antenă 

OA Comitetul pentru Relaţii Economice Est-Europene 

OCDE Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 

PCDLI Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată  

PNUD Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

POC              Programul Operaţional Comun  

POR Plan Operaţional Regional 

SDC Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

SDSE Strategia de Dezvoltare Socio-Economică 

Sida  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională 

SLE              Centrul pentru Instruire Avansată în domeniul Dezvoltării Rurale, Universitatea 

Humboldt, Berlin 

SNDR Strategia Naţională de Dezvoltare Regională 

STC        Secretariat Tehnic Comun 

SUERD Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării 

UE  Uniunea Europeană 

USAID                 Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
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INTRODUCERE 

Dezvoltarea regională constituie la momentul 

actual un principiu de bază al guvernării 

pentru Guvernul Republicii Moldova, prevăzut   

în SNDR şi în Strategia Naţională de 

Descentralizare. De asemenea, cel mai 

probabil va exista o prevedere proeminentă în 

viitorul Acord de Asociere cu UE, după cum 

este cazul în toate acordurile semnate 

anterior. GIZ susţine diferite Administraţii 

Publice Locale în extinderea şi modernizarea 

furnizării de servicii în domeniul apei şi 

canalizării, managementului deşeurilor solide 

şi al eficienţei energetice a clădirilor publice, 

începând cu anul 2010. Aceste domenii 

tematice sunt cruciale pentru dezvoltarea 

socio-economică a regiunilor Moldovei şi 

reprezintă o mare majoritate din propunerile 

de proiect prezentate FNDR de către 

Administraţiile Publice Locale atât în 2010, cât 

şi în 2012.  

 

Ministerele responsabile, adică Ministerul 

Mediului şi Ministerul Economiei au căzut 

ambele de acord cu MDRC asupra 

implementării strategiilor lor sectoriale 

corespunzătoare, prin armonizarea acestora 

cu priorităţile şi realităţile locale, cu ajutorul 

Planurilor Operaţionale Regionale armonizate. 

Ambele Ministere sunt responsabile de 

domeniile de politici care beneficiază 

substanţial de pe urma Programelor UE de 

Susţinere a Politicilor Sectoriale, se confruntă 

cu provocări profunde în aplicarea fondurilor 

disponibile pentru activităţi orientate înspre 

rezultat şi investiţii în regiuni. Cancelaria de 

Stat, ca şi CALM (Congresul Autorităţilor 

Locale din Moldova), vor fi din ce în ce mai 

mult integrate în discuţiile despre 

consolidarea auto-administrării locale în 

scopul asigurării intereselor APL, iar în acest 

context se conturează perspective.  

 

Această abordare de aliniere a fondurilor 

sectoriale şi a obiectivelor de politici cu 

planurile locale, nu a fost utilizată anterior în 

Moldova, şi nici un alt partener de dezvoltare 

nu oferă asistenţă în acest domeniu specific. 

În acelaşi timp, există diverse iniţiative în 

domeniile dezvoltării regionale, 

descentralizării, precum şi în diferite domenii 

tematice, susţinute de un şir de parteneri de 

dezvoltare bi- şi multilaterali, care oferă o 

multitudine de opţiuni de sinergie.  

 

În această privinţă, MSPL are scopul de a 

contribui la dezvoltarea capacităţii instituţiilor 

publice şi a furnizorilor de servicii în scopul 

îmbunătăţirii accesului populaţiei la servicii 

publice de calitate.  

 

În conformitate cu documentul general de 

proiect, grupul-ţintă este populaţia a 9-12 

comunităţi rurale din diferite raioane din 

regiunile de dezvoltare Nord, Centru şi Sud ale 

Republici  Moldova. Asistenţa din partea GIZ 

este şi va fi acordată prin intermediul 

instituţiilor de dezvoltare regională, cu scopul 

de a permite o dezvoltare a capacităţii în mod 

direct a organizaţiilor publice responsabile, 

fără a o substitui prin misiuni separate de 

consultanţă. Toate investiţiile curente şi 

viitoare pentru infrastructura locală sunt 

selectate în cadrul FNDR şi implementate de 

către ADR-uri, prin sporirea capacităţilor ADR-

urilor şi CDR-urilor în elaborarea, evaluarea şi 

implementarea Planurilor Operaţionale 

Regionale coerente pe baza unor fişe realiste 

ale proiectelor de investiţii.  

 

Astfel, MSPL a fost solicitat pentru 

implementare de BMZ în 2009, în baza 

rezultatelor Negocierilor Guvernamentale 

între Moldova şi Germania din acelaşi an. Faza 

curentă a proiectului (01/2010 – 12/2014) 
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este finanţată de către BMZ la nivelul de € 3M, 

Guvernul României cu € 0.7M şi de către 

Guvernul Suediei cu 30 milioane SDK. 

 

Forma asistenţei oferite din partea Proiectului 

constă în experţi naţionali şi internaţionali pe 

termen scurt şi pe termen lung, asistenţă 

tehnică specifică, programe de instruire 

profesională continuă, precum şi în contribuţii 

financiare pentru măsuri pilot de îmbunătăţire 

a dezvoltării infrastructurii rurale.  

 

În acest context, progresul poate fi măsurat în 

conformitate cu următoarele criterii:  

 

 Coerenţă sporită în planificare şi 

bugetare (APL, ADR, CDR, Ministerele 

sectoriale)  

 Colaborare intercomunitară 

îmbunătăţită  

 Eficienţă şi efectivitate sporită în 

implementarea proiectului  

 Capacitate sporită de control a calităţii 

şi de monitorizare şi evaluare a 

serviciilor publice locale de către APL-

uri  

 Management îmbunătăţit al serviciilor 

publice locale de către furnizorii de 

servicii  

 Satisfacerea în cea mai mare măsură a 

beneficiarilor 
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 „Acest memorandum ne va 
determina să colaborăm 
intens pentru dezvoltarea şi 
consolidarea parteneriatului şi 
a cooperării între părţi”. 
 
(Tudor Meşină, director, ADR 

Centru) 

 PARTENERIATE 
 

În perioada de raportare, proiectul a stabilit 

sau a extins parteneriatele cu instituţiile 

guvernamentale naţionale, partenerii de 

dezvoltare din Moldova, instituţiile din afara 

Moldovei. 

 

 Parteneriatul cu instituţiile guvernamentale naţionale 

 

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor (MDRC) şi ADR-urile 

 

Dezvoltarea  

capacităţilor 

MDRC, CDR-

urilor şi ADR-

urilor 

constituie o 

prioritate pentru proiectul MSPL, aplicată prin 

organizarea vizitelor de studiu şi a cursurilor 

de instruire pentru personalul de bază. În 

perioada 22-24 mai, 8 reprezentanţi ai MDRC 

şi ADR-urilor au avut o vizită de studiu în 

Estonia şi Finlanda, unde s-au întâlnit cu 

oficiali şi directori ai întreprinderilor 

municipale care au reuşit să regionalizeze 

serviciile publice locale. În cadrul 

evenimentului, accentul a fost pus pe 

cooperarea intercomunitară. În rezultatul 

vizitei de studiu, a fost semnat un 

Memorandum de Înţelegere între ADR Centru 

din Republica Moldova şi Agenţia pentru 

Dezvoltare  Regională şi Locală din Estonia. 

 

În contextul 

celei de-al 

doilea Apel de 

Propuneri de 

Proiecte  

pentru FNDR, 

MSPL a oferit 

suport tehnic pentru MDRC şi reprezentanţii 

ADR-urilor, CDR-urilor şi APL-urilor de nivelul I 

şi II. Drept rezultat, 39 de persoane au fost 

pregătite în calitate de instructori. Aceşti 

instructori au organizat 12 şedinţe de 

informare cu privire la solicitarea de oferte de 

proiect. Astfel, 211 note conceptuale au fost 

prezentate de către aplicanţi.  

 

Membrii Comisiei de Evaluare - 19 persoane – 

au fost instruiţi să aplice Grila de Evaluare, 

elaborate cu suportul GIZ. Astfel, din 210 Note 

Conceptuale, în cadrul primei etape a 

concursului au fost aprobate 154.  

 

Membrii CDR şi reprezentanţii APL din 

Regiunea Centru - 60 de persoane – au 

participat la un curs de instruire cu privire la 

politicile şi strategiile de dezvoltare regională, 

cadrul instituţional, planificarea strategică. 

 

Ca de obicei, MSPL, MDRC şi ADR-urile şi alţi 

parteneri principali au planificat în comun 

misiunile experţilor pe termen scut 

comandate de către proiect, în timp ce 

rapoartele de activitate respective au fost 

oferite MDRC şi altor părţi interesate. 

 

- Ministerul Economiei a Moldovei (ME) 
 

Începând cu 2006, ME a fost responsabil de 

toate subiectele legate de eficienţa energetică 

şi energia regenerabilă. Toate activităţile 

referitoare la proiectele-pilot cu privire la 

eficienţa energetică au fost coordonate cu 

Direcţia Generală Securitate şi Eficienţă 
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Energetică a ME. Trainingul pentru Managerii 

Energetici Europeni (EUREM) reprezintă un 

punct principal de cooperare între MM, 

Agenţia Naţională pentru Eficienţă Energetică, 

MDRC şi Comitetul pentru Relaţii Economice 

Est-Europene. Personalul MSPL a participat la 

diverse evenimente aferente EE/RES şi la toate 

întâlnirile respective de cooperare între 

finanţatori, inclusiv a cheltuielilor pe termen 

mediu în sectorul energetic. 

 

- Ministerul Mediului (MM) 
 

Pe lângă alte responsabilităţi ale acestuia, MM 

este de asemenea responsabil pentru 

managementul eficient al resurselor de apă şi 

al deşeurilor solide. Managementul apelor şi al 

deşeurilor solide constituie elementul 

conceptual de bază pentru proiectele-pilot ale 

MSPL.  În ianuarie, proiectul a devenit 

membru a Grupurilor de Lucru pentru  

Managementul Deşeurilor Solide (MDS) şi 

Aprovizionare cu Apă şi Canalizare (AAC), 

conduse de MM. Proiectul a reuşit să obţină 

angajamentul MM de a susţine co-finanţarea 

“Extinderii Managementului Integrat al 

Deşeurilor în Zonele Rurale din Vecinătatea 

Bazinului Râului Ciorna” prin intermediul 

Fondului Ecologic. 

 

Cât priveşte MDS, prima şedinţă al Grupului 

de Lucru Consultativ pentru Implementarea 

Politicilor Publice în Managementul Deşeurilor 

Solide a avut loc pe 18 mai 2012. Un rol 

fundamental pentru acest Grup ar fi să 

examineze propunerile parvenite de la diferite 

instituţii şi diverşi finanţatori cu privire la 

metodologiile utilizate pentru implementarea 

proiectelor de management al deşeurilor 

solide şi să sugereze soluţii de “consens” 

Ministerului Mediului pentru planificarea, 

implementarea şi monitorizarea proiectelor 

MDS. 

 

La 22 mai 2012, reprezentanţii proiectului 

MSPL au participat la un atelier de lucru în 

domeniul Planificării Sistemului Informaţional 

de Management pentru Aprovizionare cu Apă 

şi Canalizare, pentru Ministerul Mediului. În 

acelaşi timp, proiectul GIZ a oferit baza de 

date proiecte.md Expertului în Sistemul 

Informaţional de Management (SIM) EPTISA, 

care are sarcina de a construi un SIM pentru 

MM. Acest lucru va preveni suprapunerile şi 

va permite schimbul de informaţii şi de date.  

De asemenea, GIZ va susţine MDRC şi ADR-

urile în dezvoltarea unui SIM pentru acestea.  

 

- Cancelaria de Stat 
 

Cancelaria de Stat coordonează şi asigură 

procesele de planificare strategică în cadrul 

administraţiei publice centrale şi stabileşte 

metodele şi cadrul organizaţional pentru 

luarea deciziilor publice. Aceasta coordonează 

şi monitorizează performanţa autorităţilor 

publice centrale, inclusiv activităţile legate de 

reformele interne ale acestora în scopul 

atingerii obiectivelor strategice de integrare 

europeană ale ţării. De asemenea, Cancelaria 

de Stat administrează procesul de planificare, 

administrare, monitorizare şi evaluare a 

asistenţei externe oferite Moldovei. 

 

Toate activităţile MSPL au fost prezentate 

reprezentanţilor Cancelariei de Stat în timpul 

şedinţelor de coordonare a Consiliilor pentru 

Dezvoltare Regională.  

 

Proiectul a devenit membru al Grupului de 

Lucru pentru CIC condus de către Cancelaria 

de Stat. A fost luată decizia de a organiza la 5-

6 iunie 2012 Prima Conferinţă Naţională în 

Domeniul Cooperării Intercomunitară. 

Evenimentul este organizat de Cancelaria de 

Stat, în cooperare cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor, cu asistenţa 

organizaţiilor internaţionale. Scopul 

evenimentului este de a extinde colaborarea 

autorităţilor în vederea cooperării 

intercomunitare şi de a se ajunge la un 

consens în rândul autorităţilor publice 



 Raport de progres nr. 5 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 
 

 

13  

centrale şi locale, precum şi cu asociaţiile şi 

alte părţi interesate. 

 

Pentru desfăşurarea evenimentului, este 

acordată susţinere financiară din partea 

proiectului Modernizarea Serviciilor Publice 

Locale în Republica Moldova, implementat de 

către Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ), Proiectul de Susţinere a 

Autorităţilor Publice Locale din Moldova al 

Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare 

Internaţională (USAID) şi Programul Comun de 

Dezvoltare Locală Integrată, UNDP Moldova. 

 

În decursul perioadei de raportare, au fost 

elaborate mesajele de bază şi prezentările 

pentru conferinţă. Astfel, evenimentul va fi 

concentrat asupra studiilor de caz din 

Germania şi România, precum şi din alte ţări 

sud-estice. Două ateliere de lucru vor fi 

organizate în cea de-a doua zi în domeniile 

AAC şi MDS, pornind de la iniţiativele pilot de 

investiţii ale proiectului GIZ, în calitate de 

studii de caz. 

 

 Parteneriatul cu agenţiile naţionale 

 

- Agenţia “Apele Moldovei”  
 

“Apele Moldovei” (Agenţia) este agenţia de 

stat specializată în managementul apelor în 

Moldova. Reprezentanţii agenţiei au participat 

la diferite şedinţe şi evenimente legate de 

proiectele pilot de AAC. Parteneriatul cu 

această instituţie ajută la identificarea de 

soluţii tehnice şi manageriale legate de 

“Strategia Naţională de AAC a Republicii 

Moldova.”  

 

Reprezentanţii Agenţiei au fost invitaţi să 

participe la toate mesele rotunde de la nivel 

naţional în contextul abordărilor de planificare 

sectorială integrată. 

 

 Agenţia Achiziţii Publice 

 

Agenţia Achiziţii Publice este o autoritate 

specializată din cadrul Ministerului Finanţelor, 

care asigură implementarea politicii de stat în 

domeniul achiziţiilor publice. Respectiv, toate 

procesele de achiziţii publice pentru 

proiectele-pilot finanţate de GIZ sunt 

desfăşurate în conformitate cu regulamentul 

cu privire la achiziţiile publice. Toate cursurile 

de instruire aferente sunt pregătite în strânsă 

coordonare cu agenţia.  

 

Persoana specializată achiziţii publice din 

cadrul GIZ a fost inclusă ca şi membru al 

Comitetului director al proiectului Twinning 

pentru Agenţia Achiziţii Publice şi face în mod 

continuu schimb de informaţii. 

 

La momentul actual, MSPL, în colaborare cu 

Agenţia Achiziţii Publice, elaborează un ghid 

pentru antreprenori cu privire la achiziţiile 

publice.  

 

 Agenţia Proprietăţii Publice  

 

Agenţia Proprietăţii Publice, subordonată ME, 

implementează politica guvernului cu privire 

la managementul proprietăţii publice deţinute 

de către stat. S-a discutat asupra instruirii 

ADR-urilor pentru înregistrarea proprietăţii 

publice pentru APL-urile din regiunea 

acoperită. De asemenea, a fost elaborat un 

studiu cu privire la stabilirea şi transferarea 

drepturilor de proprietate pentru 

infrastructura construită din fondurile FNDR şi 

GIZ şi altul cu privire la actele administrative şi 

înregistrarea proprietăţii ce ţine de 
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infrastructura construită din fondurile FNDR şi 

GIZ. 

 

 

 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru 

 
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru este 
organul guvernamental central care 
implementează politica publică legată în mod 
specific de cadastru, cartografie şi informaţie 
geologică. La 13 aprilie, 2012, a avut loc o 
şedinţă între proiectul MSPL şi Agenţie, în 
vederea identificării subiectelor de interes 

pentru Agenţie şi instituţiile subordonate 
acesteia, care vor fi abordate în cadrul 
şedinţelor de instruire GIZ pentru APL-urile 
care înregistrează obiecte municipale de 
infrastructură (OMI). S-a propus să fie 
organizată o masă rotundă cu implicarea 
organelor de stat responsabile direct de 
înregistrarea, monitorizarea şi actualizarea 
OMI: Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, 
Agenţia Naţională pentru Reglementare în 
Energetică din Republica Moldova, Ministerul 
Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Construcţiilor, Ministerul Mediului, etc.  

 

Parteneriatul cu alte instituţii din Moldova 

 

 Congresul Autorităţilor Locale din 

Moldova  

 

CALM reprezintă cea mai mare asociaţie a 

comunităţilor locale din Republica Moldova. 

Aceasta constă din aproximativ 400 de 

reprezentanţi şi este membră a Reţelei 

Asociaţiilor Autorităţilor locale din Europa de 

Sud-Est  (NALAS). 

 

CALM a fost implicat în elaborarea mesajului 

pentru Prima Conferinţă Naţională în 

Domeniul Cooperării Intercomunitare. Pe 2 

iunie 2012, reprezentantul GIZ va participa la 

Congresul CALM. 

  

 Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova  

 

Camera de Comerţ şi Industrie este o 

organizaţie non-guvernamentală  ale cărei 

obiective sunt de a susţine crearea în Moldova 

a unui climat de afaceri îmbunătăţit. Camera 

organizează cursul EUREM cu susţinerea din 

partea Proiectului şi a Comitetului pentru 

Relaţii Economice Est-Europene. Camera a 

organizat ceremonia de înmânare oficială de 

certificate tuturor participanţilor la cursul 

EUREM, implementat în 2011. 

 

 Academia de Administrare Publică (AAP) 

 

Colaborarea cu Academia de Administrare 

Publică a început în ultimul an.  

 

La 30 mai 2012,  a fost elaborat în comun şi 

semnat un Memorandum de Înţelegere între 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC), Academia de 

Administrare Publică de pe lângă Preşedintele 

Republicii Moldova (AAP) şi Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).  

 

Memorandumul de Înţelegere  are drept scop 

de a consolida cooperarea părţilor în procesul 

implementării politicii de dezvoltare regională 

prin dezvoltarea capacităţii administraţiei 

publice locale de nivelul I şi II (APL I, II), 

Agenţiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR-

urilor), Consiliile   pentru Dezvoltare Regională 

(CDR). 

 

 Oficiul Regional Chişinău al 

Secretariatului Tehnic Comun al 

Programelor CTF / CTN 

 

Pentru a asigura  implementarea reuşită a 

Programelor CTF (POC Ro-Ua-Md,  POC BMN, 

CTN pentru Europa de Sud-Est) în Moldova, în 
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anul 2007 a fost stabilit un punct de contact 

pentru ţară (Oficiu Antenă), susţinut financiar 

de câteva linii de buget  (Delegaţia CE în 

Moldova, AT din partea POC Ro-Ua-Md). 

Contractul operaţional actual expiră la 31 

martie 2012, fiind preconizată extinderea 

acestuia până în luna 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 Oficiului 

Antenă Chişinău prin angajarea a doi experţi 

seniori pentru implementarea activităţilor 

care vor fi desfăşurate în perioada aprilie – 

septembrie 2012, asigurând astfel derularea 

reuşită şi eficientă a programului 

transfrontalier pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

 

 

 Parteneriatul cu partenerii de dezvoltare din Moldova 

 

 PNUD / Programul Comun de Dezvoltare 

Locală Integrată 

 

Programul Comun de Dezvoltare Locală 

Integrată acordă asistenţă Guvernului 

Republicii Moldova în procesul descentralizării 

şi consolidării  auto-guvernării locale. GIZ 

invită PNUD la evenimentele relevante ale 

partenerilor acestuia, pentru a face schimb de 

cunoştinţe şi bune practici. În perioada de 

raportare, proiectul GIZ a cooperat cu PCDLI 

pentru organizarea Primei Conferinţe  

Naţionale în Domeniul Cooperării 

Intercomunitare. 

 

 USAID / Proiectul USAID de Susţinere a 

Autorităţilor Publice Locale 

 

GIZ şi USAID/ LGSP au devenit membri ai 

grupului de lucru în domeniul cooperării 

intercomunitare  ţi au cooperat în mod reuşit 

la organizarea Primei Conferinţe Naţionale în 

Domeniul Cooperării Intercomunitare. 

 

 Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare 

 

Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi 

Cooperare în Moldova, după cum este 

prevăzut în Strategia de Cooperare 2010, are 

drept scop “susţinerea Republicii Moldova în 

atingerea obiectivelor acesteia de a garanta 

tuturor cetăţenilor săi acces egal la 

infrastructură şi servicii de calitate în 

sectoarele sănătăţii şi aprovizionării cu apă.” 

În calitate de finanţator principal în domeniul 

AAC, în decursul perioadei de raportare, SDC a 

pregătit şi a co-prezidat diverse şedinţe de 

coordonare şi cu finanţatorii în sector, la care 

a participat şi MSPL. 

 

MSPL colaborează cu Proiectul Apa San la 

diferite activităţi din cadrul sectorului AAC, în 

special la planificarea la nivel de raion 

(Proiectul Apa San susţine dezvoltarea 

Planului Operaţional în domeniul AAC pentru 

raionul Ialoveni).  Atât MSPL, cât şi ApaSan 

sunt membri ai Grupului de Lucru Naţional în 

domeniul AAC, condus de MM. 

 

 Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi 

Cooperare Internaţională 

 

Suedia este finanţatorul principal în Republica 

Moldova în domeniul energiei, care constituie 

un sector de bază conform “Strategiei de Ţară 

a Sida pentru Republica Moldova” pentru anii 

2011-214.  

 

MSPL a stabilit relaţii de lucru cu Sida în 

Republica Moldova de la constituirea acesteia, 

participând la şedinţele ordinare ale 

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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 "Acest eveniment a 
reprezentat o oportunitate 
semnificativă de informare 
cu privire la tehnologiile 
cele mai moderne și 
eficiente energetic și în 
domeniul protecţiei 
mediului, AAC și MDS. 
Suntem siguri că această 
experienţă ne va ajuta să 
ne consolidăm capacitatea 
de soluţionare a 
problemelor de mediu". 
 

(Rodion Bajureanu, 

Viceministrul Mediului) 

Consiliului Coordonator al Finanţatorilor în 

Energetică şi la diverse evenimente cu privire 

la dezvoltarea regională, descentralizare şi 

guvernare. În decembrie 2011, GIZ şi Sida au 

semnat acordul de finanţare pentru 

extinderea primei faze a Proiectului cu 30,000 

SDK.  

 

Pe 30 mai, 2012, a fost semnat Memorandum 

de Înţelegere între Guvernul Republicii 

Moldova, Suedia, reprezentată de Agenţia 

Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare 

Internaţională şi Guvernul Republicii Federale 

Germania. 

Evenimentul a 

avut loc în 

prezenţa lui 

Dirk Niebel, 

Ministerul 

pentru 

Cooperare şi Dezvoltare Economică. 

Documentul prevede principiile şi procedurile 

pentru parteneriat. 

 Parteneriatul cu instituţiile din afara Moldovei 

 

 Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene  

 

Comitetul pentru Relaţii Economice Est-

Europene (OA) constituie cea mai veche 

iniţiativă a comunităţii de afaceri din 

Germania.  Acesta serveşte în calitate de 

mediator între liderii de afaceri şi responsabilii 

de politici în Germania şi Europa de Est.  

Acesta tinde de asemenea la crearea de relaţii 

economice cu aceste ţări în scopul promovării 

comerţului şi industriei, precum şi a 

investiţiilor şi 

serviciilor cu 

regiunea şi în 

cadrul acesteia.  

 

OA a fost 

implicat activ în 

organizarea şi 

co-finanţarea 

cursului de 

formare a 

formatorilor 

EUREM. 

 

OA a elaborat 

un proiect 

specific, în 

strânsă 

cooperare cu MSPL, cu scopul de a îmbunătăţi 

climatul investiţional pentru companiile 

germane în domeniul infrastructurii serviciilor 

publice locale.  

 

Comitetul pentru Relaţii economice Est-

Europene a colaborat îndeaproape cu 

Proiectul în pregătirea şi implementarea unei 

călătorii în reţea a reprezentanţilor sectorului 

public şi de afaceri la IFAT Entsorga 2012, pe 

6-8 mai, 2012. IFAT ENTSORGA este cel mai 

mare Târg Comercial Mondial pentru 

Managementul Apei, Apelor Reziduale, 

Deşeurilor şi al Materiilor Prime. 

 

  Cooperarea trilaterală: Moldova - 

România - Germania  

 

Republica Moldova este partenerul major al 

României în eforturile de dezvoltare bilaterală 

ale acesteia. Ministerul Afacerilor Externe al 

României a oferit MSPL 500 000 euro în 2010, 

ca parte a asistenţei internaţionale de 

dezvoltare acordate Moldovei pentru 

implementarea unui proiect-pilot cu privire la 

îmbunătăţirea sistemelor de aprovizionare cu 

apă şi canalizare în satul Roşu, raionul Cahul.  

 

În august 2011, Ministerul, în cooperare cu 

MSPL, şi-a majorat contribuţia cu suma 
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adăugătoare de 200 000 euro, care va fi 

utilizată pentru îmbunătăţirea canalizării în 

Roşu, suplimentar la activităţile curente de 

aprovizionare cu apă. Raportul a fost trimis în 

ianuarie şi sunt discutate planurile de 

cooperare viitoare.  

 

O companie de proiectare a fost contractată 

de către primăria Roşu, pe baza alocării a 200 

000 MDL din bugetul local. În conformitate cu 

planul operaţional, finalizarea lucrărilor este 

planificată pentru iulie 2012.  

 

Proiectul din Roşu este monitorizat în mod 

constant de către reprezentanţii Ambasadei 

României în Republica Moldova, împreună cu 

GIZ şi ADR Sud, cu scopul de a asigura 

cooperarea reuşită şi utilizarea eficientă a 

fondurilor alocate. 
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I. MODERNIZAREA SERVICIILOR 
PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA 
Capitolul 1. Planificarea şi Programarea Regională

În conformitate cu Termenii de Referinţă ai 
Acordului de grant dintre Agenţia de 
Dezvoltare Internaţională a Suediei (Sida) şi 
GIZ, precum şi a Planului de activitate 
ianuarie-decembrie 2012 al Proiectului 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale” 
(MSPL), corelat cu Planurile de activităţi al 
MDRC şi, respectiv,  ale ADR Nord, Centru şi 
Sud, în cadrul Proiectului MSPL, componenta 
Planificare şi Programare Regională, pentru 
perioada martie-mai 2012, au fost planificate 
un şir de noi activităţi pentru a atinge 
următoarele rezultate: 
 

 Pregătirea terenului pentru Apelul 
II de Propuneri de Proiecte (A2PP) 

 Informarea şi instruirea 
potenţialilor aplicanţi cu privire la 
specificul A2PP 

 Acumularea, evaluarea şi 
aprobarea Notelor Conceptuale 
ale propunerilor de proiecte 

 Elaborarea conceptelor referitor la 
actualizarea Strategiilor de 
Dezvoltare Regională şi, respectiv, 
a Planurilor Operaţionale 
Regionale. 

 
În acest scop, GIZ a oferit suport financiar şi 
asistenţă directă, prin intermediul 
consultanţilor regionali şi a experţilor locali şi 
internaţionali, la: 
 

 Actualizarea şi modificarea 
Instrucţiunii pentru utilizatori; 

 Definirea criteriilor de evaluare şi 
la elaborarea unor noi Grile de 
evaluare a Notelor Conceptuale şi 
a Cererilor de finanţare; 

 Elaborarea, pentru aplicanţi, a 
unui îndrumar succint care să-i 

ajute la scrierea Notelor 
Conceptuale; 

 Organizarea şi desfăşurarea în 
toate regiunile (Nord, Centru şi 
Sud) a sesiunilor de informare şi 
instruire a potenţialilor aplicanţi 
cu privire la lansarea A2PP; 

 Organizarea şi desfăşurarea în 
toate regiunile (Nord, Centru şi 
Sud) a meselor rotunde şi/sau a 
sesiunilor de informare cu privire 
la metodologia de actualizare a 
Strategiilor raionale de Dezvoltare 
Socio-Economică (SDSE) la 
capitolele Aprovizionare cu Apă şi 
Canalizare şi, respectiv, 
Managementul Deşeurilor Solide; 

 Elaborarea Ghidului „Metodologia 
de elaborare a Strategiilor de 
Dezvoltare Socio-Economică locală 
la capitolul Aprovizionare cu Apă 
şi Canalizare” 

 Finalizarea şi aprobarea 
capitolului „Aprovizionare cu Apă 
şi Canalizare” din SDSE ale 
raioanelor Rîşcani şi Cahul; 

 Facilitarea dialogului în domeniul 
eficienţei energetice a clădirilor 
publice între toţi actorii interesaţi 
şi implicaţi în acest domeniu; 

 Instruirea angajaţilor ADR Nord, 
Centru şi Sud în domeniul 
managementului proprietăţii 
publice. 
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1.1 Actualizarea Planurilor Operaţionale Regionale

Ca rezultat al şedinţelor de lucru şi al 
discuţiilor purtate cu specialiştii MDRC, 
Direcţia Generală pentru Dezvoltare 
Regională, şi cu cei de la ADR Nord, Centru şi 
Sud, la şedinţa comună din 18 aprilie 2012 a 
fost aprobat un nou concept şi o nouă 
structură a Planurilor Operaţionale Regionale 
2013-2015 (POR). Aceste documente trebuie 
să devină pentru ADR Nord, Centru şi Sud şi, 
respectiv, pentru Consiliile Regionale pentru 
Dezvoltare (CRD), un instrument efectiv şi 
eficient de atragere a investiţiilor, atât din 
fondurile locale, cât şi din fonduri 
internaţionale, pentru implementarea 
proiectelor cu impact regional. Realizarea 
acestui nou concept al POR a început odată cu 
lansarea unui nou apel de propuneri de 
proiecte. 
 
La 27 martie 2012, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Construcţiilor (MDRC) a lansat 
Apelul II de Propuneri de Proiecte (A2PP) care 
trebuie să se încadreze în următoarele 
priorităţi şi măsuri (programe): 
 
Prioritatea 1 Reabilitarea infrastructurii fizice 
Măsura 1.1 Reabilitarea şi construcţia 
reţelelor de apă, de canalizare şi a staţiilor de 
epurare. 
Măsura 1.2 Reabilitarea şi modernizarea 
reţelei de drumuri existente şi a conexiunilor 
internaţionale. 
Măsura 1.3 Dezvoltarea şi diversificarea căilor 
de acces şi a reţelelor de comunicaţii. 
 
Prioritatea 2 Susţinerea dezvoltării sectorului 
privat, în special, în regiunile rurale 
Măsura 2.1 Educarea populaţiei din mediul 
rural în vederea diversificării mijloacelor de 
trai şi a dezvoltării afacerilor non-agricole. 
Măsura 2.2 Consolidarea capacităţilor 
instituţiilor de informare, de consultanţă şi de 
susţinere. 
Măsura 2.3 Dezvoltarea structurilor de 
cooperare în marketing pentru producţia 
agricolă şi integrarea lor în clustere. 

Măsura 2.4 Dezvoltarea programelor de 
implementare a standardelor internaţionale 
de calitate şi de inofensivitate alimentară. 
 
Prioritatea 3 Îmbunătăţirea factorilor de 
mediu şi a atractivităţii turistice 
Măsura 3.1 Promovarea practicilor favorabile 
mediului, agriculturii şi a tehnologiilor non-
poluante. 
Măsura 3.2 Dezvoltarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor solide, 
inclusiv colectarea separată, reciclarea şi 
crearea poligoanelor moderne de stocare a 
deşeurilor nereciclabile. 
Măsura 3.3 Diminuarea impactului climei 
variabile, a degradării solurilor. 
Măsura 3.4 Reabilitarea edificiilor/obiectivelor 
turistice şi integrarea lor în circuitele turistice 
internaţionale. 
 
Specificul A2PP, în comparaţie cu primul Apel 
de Propuneri de Proiecte din 2010, constă în 
prezentarea propunerilor de proiecte în două 
etape. La prima etapă, aplicanţii au fost 
invitaţi să prezinte Notele Conceptuale (NC) 
ale proiectelor, care să conţină o descriere 
succintă (3-4 pagini), dar exhaustivă a 
proiectului. În scopul de a facilita procesul de 
pregătire a NC şi, ulterior, de întocmire a 
Cererilor de Finanţare, GIZ a acordat asistenţă 
MDRC şi ADR Nord, Centru şi Sud la: 
 

 Actualizarea Instrucţiunii pentru 
utilizatori; 

 Elaborarea Grilelor de evaluare pentru 
NC şi, separat, pentru Cererilor de 
Finanţare; 

 Diseminarea informaţiilor despre 
A2PP şi specificul acestuia de către 
ADR Nord, Centru şi Sud în 12 
microregiuni. 

 
Pentru pregătirea NC au fost alocate 40 de zile 
de la data anunţării oficiale a lansării A2PP. 
Termenul limită de prezentare a NC la ADR 
Nord, Centru şi Sud a fost stabilit data de 10 
mai 2012, ora 16.00.  
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În scopul de a ajuta potenţialii aplicanţi, 
Autorităţile Publice Locale de nivel I şi II (APL I 
şi II), să genereze idei şi să formuleze 
propuneri de proiecte cu impact regional 
fezabile, au fost organizate următoarele 
activităţi: 

 Un seminar naţional de formare a 
formatorilor (39 specialişti de la ADR 
Nord, Centru şi Sud, MDRC şi GIZ) cu 
privire la aplicarea Instrucţiunii pentru 

utilizatori şi a Grilelor de evaluare şi12 
sesiuni de informare a 
reprezentanţilor APL I şi II cu privire la 
A2PP şi specificul acestuia la care au 
participat per total 693 persoane (în 
Tabelul 1 sunt prezentate detalii 
referitor la localităţile unde s-au 
desfăşurat sesiunile şi numărul de 
participanţi la fiecare eveniment). 

 
Tabelul 1. Date centralizate cu privire la participarea reprezentanţilor APL I şi II la sesiunile de 
informare.

 Data Localitatea Grupuri ţintă Nr. 
participanţi 

 
ADR Nord 

03.04.2012 Bălţi Bălţi, Glodeni, Făleşti, 
Rîşcani, Sîngerei 

67 

04.04.2012 Edineţ Briceni, Edineţ, Ocniţa 57 

05.04.2012 Soroca Donduşeni, Drochia, 
Floreşti, Soroca 

74 

 
 
ADR Centru 

30.03.2012 Rezina Şoldăneşti, Rezina 54 

03.04.2012 Nisporeni Nisporeni, Ungheni 57 

04.04.2012 Hînceşti Hînceşti, Ialoveni 65 

06.04.2012 Orhei Orhei, Teleneşti 66 

10.04.2012 Anenii Noi Anenii Noi, Criuleni, 
Dubăsari 

45 

11.04.2012 Călăraşi Călăraşi, Străşeni 50 

 
ADR Sud 

30.03.2012 Cimişlia Cimişlia, Basarabeasca, 
Leova 

65 

03.04.2012 Cahul Cahul, Cantemir, Taraclia 38 

04.04.2012 Ştefan Vodă Căuşeni, Ştefan Vodă 55 

În cadrul fiecărui eveniment, participanţii au 
fost informaţi despre următoarele subiecte: 

 Date şi informaţii generale despre 

Proiectul MSLP şi FNDR; 

 Specificul celui de al doilea Apel de 

Propuneri de Proiecte; 

 Criteriile de eligibilitate a aplicanţilor, 

a proiectelor şi a costurilor; 

 Criteriile şi procedurile de evaluare la 

fiecare etapă; 

 Instrucţiunea pentru aplicanţi, inclusiv 

anexele – Notele Conceptuale şi 

Cererile de Finanţare; 

 Proiectele în curs de implementare cu 

finanţare din FNDR, precum şi 

proiectele pilot finanţate de GIZ. 

 
Rezultatul eforturilor depuse de către toţi 
actorii implicaţi în procesul de Dezvoltare 
Regională (DR) – MDRC, ADR Nord, Centru şi 
Sud, GIZ, APL nivel I şi II, este prezentat în 
tabelul de mai jos. 
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Tabelul 2. Numărul de NC, colectate de ADR Nord, Centru şi Sud, şi distribuirea lor pe priorităţi şi 
măsuri (programe). 
 Prioritatea 1 Prioritatea 2 Prioritatea 3 

M. 1.1 M. 1.2 M. 1.3 M. 2.1 M. 2.2 M. 2.3 M. 3.1 M. 3.2 M. 3.3 M. 3.4 

ADR 
Nord 

11 15 2 4 8 0 4 5 0 6 

ADR 
Centru 

19 34 1 0 12 1 3 15 0 14 

ADR 
Sud 

15 12 1 0 4 3 1 8 0 12 

 
 
În total, au fost colectate 211 NC (ADR Nord -
56, ADR Centru - 99, ADR Sud – 56). 
 
Pentru evaluarea NC, în fiecare ADR au fost 
create Comisii de evaluare care, în 
conformitate cu prevederile Instrucţiunii 
pentru aplicanţi şi folosind Grilele de evaluare, 
au examinat şi evaluat fiecare NC în parte. 

Rezultatele acestui proces au fost prezentate 
Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare (CRD) 
care, conform competenţelor legale, au 
aprobat listele NC acceptate pentru etapa a 
doua – pregătirea Cererilor complete de 
Finanţare (CF). Rezultatul şedinţelor CRD sunt 
prezentate în Tabelul 3. 
 
 

 
Tabelul 3. Numărul de NC, acceptate de CRD Nord, Centru şi Sud pentru etapa a doua, şi distribuirea 
lor pe priorităţi şi măsuri (programe). 
 Prioritatea 1 Prioritatea 2 Prioritatea 3 

M. 1.1 M. 1.2 M. 1.3 M. 2.1 M. 2.2 M. 2.3 M. 3.1 M. 3.2 M. 3.3 M. 3.4 

ADR 
Nord 

8 11 2 2 4 0 1 4 0 4 

ADR 
Centru 

12 30 0 0 4 1 3 13 0 11 

ADR 
Sud 

11 10 1 0 4 3 1 7 0 7 

 
 

 

Pentru etapa a doua, au fost aprobate în total 
154 NC (ADR Nord – 36, ADR Centru – 74, ADR 
Sud – 44 NC). 
 
Prima etapă, evaluarea şi aprobarea NC, a fost 
finalizată la 21 mai 2012 când listele integrale 
ale NC aprobate de către CRD au fost postate 
pe paginile web ale ADR Nord, Centru şi Sud.  
 
Acum, pentru toţi aplicanţii ale căror NC au 
fost aprobate de CRD, urmează etapa a doua: 
21 mai - 19 iulie 2012, în care ei trebuie să 

pregătească şi să prezinte Cererile complete 
de Finanţare. Acestea, de asemenea, vor fi 
evaluate şi cele mai fezabile propuneri de 
proiecte vor fi aprobate de către CRD Nord, 
Centru şi, respectiv, Sud pentru a fi introduse 
în Planul Operaţional Regional 2013-2015. 
 
Propunerile de proiecte, incluse în POR Nord, 
Centru şi Sud, vor fi încă o dată evaluate de 
către Comisia Inter-Ministerială care va 
propune Consiliului Naţional de Coordonare a 
Dezvoltării Regionale spre aprobare Proiectul 
Documentului Unic de Program (DUP) 2013-
2015 şi Proiectul de Hotărâre a Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la aprobarea de 
către Guvern a DUP 2013-2015. Acest 
document va include propunerile de proiecte 
care au fost acceptate pentru a fi 
implementate, fiind finanţate din (sau şi din) 
FNDR. 
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1.2 Dezvoltarea capacităţilor MDRC, ADR şi CRD

Pe de o parte, activităţile orientate spre 
dezvoltarea capacităţilor angajaţilor Direcţiei 
Generale pentru Dezvoltarea Regională 
(DGDR) a MDRC şi ai ADR Nord, Centru şi Sud, 
a membrilor CRD Nord, Centru şi Sud, precum 
şi a reprezentanţilor APL I şi II au fost 
determinate de lansarea celui de al doilea 
Apel de Propuneri de Proiecte. Astfel, aceste 
activităţi au avut un caracter dublu – de 
informare şi de instruire. 
 
Pe de altă parte, un şir de activităţi au fost 
derulate în Raionul Cahul şi Raionul Rîşcani cu 

scopul de a susţine şi de a ajuta APL din aceste 
raioane la elaborarea capitolului ce ţine de 
Aprovizionare cu Apa şi Canalizare din 
Strategiile de Dezvoltare Socio-Economică 
(SDSE) ale Raioanelor Cahul şi, respectiv,  
Rîşcani. 
 
În acest context, GIZ, în cadrul Proiectul MSPL, 
a acordat atât asistenţă tehnică prin 
consultanţii regionali şi experţii locali, angajaţi 
în bază de contract, cât şi suport logistic şi 
financiar pentru desfăşurarea următoarelor 
activităţi. 

 
# Data Localitatea Activitatea Conţinutul activităţii (grupul ţintă) # partici-

panţi 

1 20.03.12 Rîşcani Masă rotundă # 4 Actualizarea SDSE la capitolul Apă şi Canalizare 
(APL I şi II din Raionul Rîşcani) 

64 

2 22.03.12 Chişinău Sesiune de 
informare şi 
instruire 
(Formarea 
Formatorilor) 

Prezentarea Planului de Acţiuni cu privire la 
elaborarea POR 2013-2015 şi a Grilelor de 
evaluare a NC (reprezentanţi MDRC, ADR Nord, 
Centru şi Sud, consultanţi regionali GIZ) 

 
39 

3 25.04.12 Rîşcani Sesiune de 
informare şi 
instruire 

Analiza SDSE a Raionului Rîşcani la capitolul Apă 
şi Canalizare: situaţia curentă, posibilităţile de 
clusterizare (grupare a comunităţilor), 
determinarea priorităţilor şi a obiectivelor 
strategice (APL I şi II din Raionul Rîşcani) 

 
 

30 

4 27.04.12 Cahul Sesiune de 
informare şi 
instruire 

Analiza SDSE a Raionului Cahul la capitolul Apă şi 
Canalizare: situaţia curentă, posibilităţile de 
clusterizare, determinarea priorităţilor şi a 
obiectivelor strategice (APL I şi II din Raionul 
Cahul) 

 
83 

5 03.05.12 Ialoveni Sesiune de 
informare şi 
instruire 

Consolidarea capacităţilor membrilor CRD Centru 
şi APL I şi II din Raioanele Anenii Noi, Ialoveni, 
Hînceşti, Nisporeni şi Străşeni 

 
24 

6 
 

04.05.12 Orhei Sesiune de 
informare şi 
instruire 

Consolidarea capacităţilor membrilor CRD Centru 
şi APL I şi II din Raioanele Dubăsari, Călăraşi, 
Criuleni, Rezina, Şoldăneşti şi Teleneşti 

 
36? 

7 10.05.12 Chişinău Sesiune de 
instruire 

Utilizarea Grilelor de evaluare a NC (membrii 
comisiilor de evaluare din cadrul ADR Nord, 
Centru şi Sud) 

 
19 

8 28.05.12 Cimişlia Sesiune de 
informare şi 
instruire 

Rezultatele primei etape, pregătirea Cererilor 
complete de finanţare în conformitate cu 
stipulările din Instrucţiunea pentru utilizatori 

 
50 
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Rezultatele principale ale activităţilor 
enumerate mai sus sunt următoarele: 
 

 Reprezentanţii ADR Nord, Centru 
şi Sud, ai MDRC şi consultanţii 
regionali GIZ – 39 persoane, au 
fost instruite şi pregătite ca 
formatori care, ulterior, au 
organizat în diferite microregiuni 
12 seminare de informare şi 
instruire a potenţialilor aplicanţi 
cu privire la APP 2. Ca rezultat au 
fost depuse în total 211 NC. 

 Reprezentanţii APL I şi II, ai 
societăţii civile şi ai mediului 
privat din două raioane pilot – 
Rîşcani şi Cahul, au participat 
activ şi au învăţat metodele, 
instrumentele şi abordările 
eficiente de actualizare a SDSE 
raionale în domeniul 
Aprovizionare cu apă şi 
canalizare. Metodologia 
elaborată şi aplicată în aceste 
doua raioane va servi drept ghid 
de acţiuni similare şi în alte 
raioane din Moldova. 

 Membrii CRD şi reprezentanţii 
APL I şi II din Regiunea Centru – 

60 persoane , au fost informate şi 
instruite în domeniul politicilor şi 
strategiilor de DR - Cadrul 
instituţional şi legal al DR; Rolul şi 
atribuţiile CRD; Planificarea 
strategică a DR; Revizuirea şi 
adaptarea analizei SWOT şi a 
priorităţilor de dezvoltare din 
SDR Centru; Managementul 
proiectelor regionale. 

 Membrii comisiilor de evaluare a 
NC – 19 persoane, au fost 
instruite în utilizarea Grilelor de 
evaluare. Astfel, la 18 mai 2012 
cele 3 comisii de evaluare din 
cadrul ADR Nord, Centru şi Sud 
au evaluat toate cele 211 NC, 
dintre care 154 au fost aprobate 
de către CRD pentru a doua etapă 
a APP 2 – completarea CF. 

 Un grup de aplicanţi din Regiunea 
Sud – 28 persoane, au beneficiat, 
în cadrul sesiunii de informare şi 
instruire, de consultaţii direct de 
la experţii locali şi şi-au 
îmbunătăţit capacităţile de a 
produce CF calitative în domeniul 
AAC şi MDS. 

 

1.3. Activităţile planificate pentru următoarele trei luni 

 

După finalizarea primei etape a Apelului de 

Propuneri de Proiecte, care implică colectarea, 

evaluarea şi aprobarea Notelor Conceptuale, 

urmează cea de-a doua etapă, inclusiv 

pregătirea şi prezentarea Cererilor complete 

de Finanţare către ARD Nord, Centru şi Sud. 

Această etapă a început la 21 mai, atunci când 

lista Notelor Conceptuale aprobate a fost 

postată pe paginile web oficiale ale ARD-urilor 

şi va dura 60 de zile. Astfel, termenul limită 

oficial pentru prezentarea aplicaţiilor 

complete pentru proiect este 19 iulie 2012, 

16:00. 

 

Pentru a oferi consultanţă aplicanţilor în 

pregătirea CF, fiecare ARD planifică să 

organizeze şedinţe de instruire şi consultare, 

cu participarea experţilor locali pe termen 

scurt în domeniile aprovizionării cu apă, 

canalizării, şi a managementului deşeurilor 

solide. GIZ va oferi asistenţă logistică, 

financiară şi consultativă prin consultanţii 

regionali ai acesteia. 

 

 O altă serie de activităţi preconizată pentru 

trimestrul următor ţine de elaborarea 

Planurile Operaţionale Regionale pentru 

fiecare regiune – Nord, Centru şi Sud. În acest 

scop, consultanţii regionali ai GIZ vor oferi 

asistenţă şi vor fi implicaţi activ în pregătirea 

conţinutului pentru diferite capitole ale 

planului operaţional regionale. Mai mult, 
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aceştia vor participa activ în colectarea de 

date relevante pentru sectoarele de primă 

prioritate, după cum sunt identificate în 

Strategiile de Dezvoltare Regională ale 

regiunilor Nord, Centru şi Sud, precum şi în 

Ghidul Aplicanţilor. 

 

În cele din urmă, GIZ va oferi asistenţă 

financiară şi logistică şi va asigura implicarea 

directă a resurselor umane disponibile ale GIZ 

pentru susţinerea MDRC în actualizarea SNDR 

prin introducerea priorităţii “Eficienţa 

energetică a clădirilor publice”. În acest scop, 

în următoarele 2-3 luni, în Moldova va fi 

desfăşurată o campanie amplă de colectare a 

datelor şi vor fi constituite grupuri de lucru. 

Consultanţii regionali ai GIZ, împreună cu 

reprezentanţii ADR şi cu stagiari contractaţi, 

vor fi implicaţi în colectarea şi procesarea 

datelor şi vor acţiona în calitate de instructori 

şi consultanţi. Va fi organizat un curs de 

formare a formatorilor cu durata de o zi, 

urmat de 10 şedinţe de informare şi instruire 

pentru reprezentanţii APL-urilor de nivelul I şi 

II în fiecare din cele 10 microregiuni, adică în 3 

microregiuni din Regiunea de Dezvoltare 

Nord, 4 - din Centru şi 3 - din Sud. 

 

Aceste activităţi au scopul de a atinge câteva 

obiective complementare: 

 Colectarea şi procesarea datelor care 

vor fi utilizate de către Agenţia pentru 

Eficienţă Energetică (AEE) în crearea 

unei baze de date naţionale în 

domeniul EE, precum şi în actualizarea 

strategiei naţionale în domeniul EE; 

 Introducerea priorităţii “Eficienţa 

energetică a clădirilor publice” în 

Strategiile de Dezvoltare Regională 

Nord, Centru şi Sud; 

 Actualizarea capitolul cu privire la EE 

din SDSE din toate raioanele; 

 Pregătirea solicitării de oferte în 

domeniul eficienţei energetice, care 

se preconizează să fie lansată de către 

MDRC şi AEE la începutul anului 2013.
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Capitolul 2.  Dezvoltarea Capacităţilor APL-urilor de Cooperare 
Intercomunitară şi Dezvoltarea Capacităţilor Furnizorilor de Servicii 
Publice 

2.1. Dezvoltarea capacităţilor de CIC ale APL-urilor  

Realizări: 
 

În ultima 
perioadă de 
raportare, 
au fost 
organizate 
cinci 
ateliere de 
lucru vizând APL-urile din Râşcani, Cahul, 
Şoldăneşti, Floreşti, şi Rezina. Evenimentul 
a urmat obiectivul de identificare a 
nivelului de interes şi dorinţă de 
cooperare. În timpul atelierelor de lucru, 
beneficiarii se familiarizează cu conceptul 
şi formele CIC. De asemenea, a fost 
prezentată informaţie detaliată cu privire 
la aplicarea CIC pentru MDS şi AAC.  

 
La nivel naţional, proiectul, împreună cu 
PNUD, USAID şi OCDE (Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică) 
susţine Cancelaria de Stat şi MDRC în 
organizarea primei Conferinţe Naţionale în 
CIC. Evenimentul are scopul de a face un 
pas înainte înspre crearea în rândul 
principalelor părţi implicate a unei mai 
bune înţelegeri comune a situaţiei actuale 
a cooperării intercomunitare în cadrul 
descentralizării şi dezvoltării regionale în 
Republica Moldova. De asemenea, acesta 
are drept scop de a identifica şi conveni 
asupra celor mai prioritare / importante 
subiecte ce urmează a fi abordate şi 
asupra acţiunilor ce urmează a fi 
întreprinse pentru crearea cadrului 
necesar pentru susţinerea APL-urilor 
interesate în pregătirea şi implementarea 
iniţiativelor reuşite vizând CIC.  

 
În rezultatul Conferinţei, va fi elaborată 
declaraţia, prin care toţi participanţii vor 
conveni să continue utilizarea 
platformelor de diferite niveluri pentru 
elaborarea modelelor ajustate pentru 

necesităţile locale. Se aşteaptă să fie 
constituit un Grup de Lucru Naţional 
pentru CIC, în scopul elaborării de soluţii şi 
modele de o manieră coordonată. 

 
Activităţile planificate pentru 
următoarea perioadă de raportare: 
 
Proiectul va elabora concepte şi va începe 
implementarea activităţilor pentru 
susţinerea APL-urilor selectate din 
raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
pentru cooperarea în vederea 
îmbunătăţirii serviciilor de management al 
deşeurilor solide. 
 
De asemenea, raionul Cahul va beneficia 
de pe urma asistenţei tehnice în 
identificarea şi implementarea celei mai 
potrivite forme de organizare a serviciilor 
de AAC în satele selectate. 
 
În detalii, următorii paşi vor fi întreprinşi 
pentru a susţine raioanele menţionate mai 
sus în dezvoltarea structurii de CIC: 
 
 Stabilirea datelor de referinţă în baza 

evaluării necesităţilor locale, precum 

şi pregătirea unui plan de 

implementare şi a documentelor de 

bază pentru instituţionalizarea unei 

structuri de CIC. 

 Evaluarea cadrului de referinţă şi a 

capacităţii şi analiza situaţiei 

instituţionale şi juridice în APL-urile de 

nivelurile 1 şi 2 implicate. 

 Campania de promovare şi informare 

este concepută pentru un grup ţintă 

specific (primari, personal 

administrativ, tehnicieni, populaţie). 

Elemente posibile: serviciu de 



 Raport de progres nr. 5 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 
 

 

26  

consultant pentru primari; material 

informaţional (adică pliante, spoturi 

video). 

 Programarea / implementarea 

(stabilirea pas cu pas a CIC). Scopul 

este de a susţine în mod continuu APL-

urile în găsirea soluţiilor CIC specific în 

baza necesităţilor locale şi a 

proiectelor deja începute de 

modernizare a serviciilor publice. 

Pentru aceasta, vor fi create grupuri 

de lucru. Modulul de implementare va 

fi conceput ca şi un proces continuu  

care trebuie să fie desfăşurat în 

coordonare cu autorităţile centrale. 

ADR-urile vor fi implicate în decursul 

întregului proces. 

 De a elabora împreună cu experţii GIZ 

mecanismele de monitorizare şi 

evaluare pentru implementarea 

Programului CIC în Moldova. 

 Vizită de studiu / vizite de schimb (în 

mod opţional). În conformitate cu 

know-how-ul şi lacunele de capacitate 

identificate, pot fi elaborate proiecte 

de dezvoltare a capacităţii sub formă 

de “stagieri” / schimb de experienţă / 

etc., concepute pentru un grup ţintă 

specific sau pentru o anumită 

persoană.  

 Elaborarea unui Ghid specific 

Moldovei pentru crearea CIC. Modulul 

final al programului CIC, creat pe baza 

experienţelor obţinute pe tot 

parcursul procesului şi pe baza lecţiilor 

învăţate. Ghid foarte detaliat, care 

explică într-un mod structurat toţi 

paşii care urmează a fi întreprinşi. 

Pentru elaborarea Ghidului, urmează 

să fie elaborate şi aplicate un sistem 

de documentaţie şi un sistem de 

monitorizare / evaluare. 

 
Pentru a realiza sarcinile menţionate mai 
sus, proiectele vor coopera cu 
reprezentanţii autorităţilor publice locale, 
autorităţilor centrale, responsabilii de 
elaborarea politicilor, reprezentanţii 
finanţatorului, organizaţiilor naţionale şi 
internaţionale, reprezentanţii comunităţii 
de cercetare şi elaborare.   
 
În această privinţă, Cancelaria de Stat va 
constitui un Grup de Lucru Naţional cu 
privire la CIC (GL în CIC). Obiectivul GL în 
CIC va fi de a elabora şi implementa 
acţiuni coordonate pentru dezvoltarea 
structurilor de CIC în Republica Moldova. 

2.2. Dezvoltarea Capacităţilor de Furnizare a Serviciilor Publice Locale 

Proiectul a finalizat analiza diagnostic a 
companiilor municipale Apă Canal Cahul, Apă 
Canal Costeşti, ÎM Regia Apă Şoldăneşti. 
Recomandările specificate în analiza 
diagnostică au fost prezentate echipelor de 
management ale furnizorilor de servicii.  
 
În baza unui raport asupra Analizei 
Diagnostice, Apă Canal Cahul şi ÎM Regia Apă 
Şoldăneşti au beneficiat de pe urma asistenţei 
tehnice a experţilor locali şi internaţionali. A 
fost elaborată o schiţă a planului de 
reorganizare care va fi propusă pentru 
aprobare Consiliilor Raionale.  
 
În această perioadă, au fost organizate 

activităţi de dezvoltare a capacităţii pentru 

operatorii de AAC din raionul Râşcani, inclusiv 

întreprinderile 

municipale, 

primari şi alte 

părţi interesate. 

Una dintre 

activităţi a fost 

atelierul de lucru “Elaborarea planurilor de 

afaceri pentru ÎM Apă Canal Costeşti”. Pe 6 şi 

12 aprilie au fost organizate două ateliere de 

lucru cu participarea experţilor. De pe urma 

atelierelor de lucru au beneficiat toate părţile 

interesate la nivel local. Un expert naţional a 

lucrat împreună cu administraţia ÎM la 

îmbunătăţirea documentului.  



 Raport de progres nr. 5 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 
 

 

27  

Comunitatea Tătărăuca Veche a beneficiat de 
pe urma asistenţei juridice pentru 
identificarea variantei optime de 
industrializare a serviciului pentru iluminare 
stradală eficientă în comunitate. Drept 
rezultat, la 9 aprilie a fost constituită 
Întreprinderea Municipală "TĂTĂRĂUCA-
SERVICE".  
 
La spitalul din Orhei este oferită asistenţă 
tehnică ,în timp ce sunt făcute investiţiile 
fizice şi este instalat Sistemul Inteligent de 
Monitorizare a Consumului de Energie. Pentru 
asigurarea administrării corecte a sistemului, 
managerul în domeniu energiei angajat de 
Spitalul din Orhei este asistat de către 
punctual focal al GIZ în eficienţa energetică şi 
de către un consultant local.  
 
Activităţile planificate pentru următoarea 
perioadă de raportare: 
 
Apă Canal Cahul va beneficia de pe urma 
asistenţei în extinderea Planului de 
Restructurare pentru întreprinderea 
municipală şi elaborarea şi implementarea 
campaniilor de informare şi de sensibilizare a 
clienţilor.  
 
Planul de afaceri pentru întreprinderea 

municipală Apă Canal Costeşti, r. Râşcani, este 

pregătit pe durata perioadei de raportare. De 

asemenea, un atelier de lucru pentru 

consultare şi elaborarea planului de afaceri va 

avea loc în iunie 2012. Totodată, în iulie va 

începe campania de informare şi de 

sensibilizare. 

Proiectul va acorda asistenţă Întreprinderii 
Municipale Regia Apă Şoldăneşti cu scopul de 
a identifica cea mai bună opţiune pentru 
reorganizarea serviciului şi companiei şi 
pentru identificarea opţiunilor pentru 
regionalizarea serviciului din oraşul Şoldăneşti  
în 8 sate, după care în întregul raion 
Şoldăneşti iar următorul pas – în celelalte 
două raioane: Floreşti şi Rezina. 
 
Pentru dezvoltarea capacităţii Întreprinderii 
Municipale "TATARAUCA-SERVICE" va fi 
pregătit un modul de instruire "Iluminarea 
Stradală Eficientă în regiunile rurale ale 
Moldovei”. Pentru acest volum de lucru, vor fi 
implicate o companie, împreună cu experţi 
locali şi internaţionali. De asemenea, va fi 
organizată o vizită de studiu la un proiect 
reuşit. O companie / ONG / consultant 
urmează să fie subcontractaţi pentru 
pregătirea materialului informaţional şi pentru 
desfăşurarea campaniei de sensibilizare. 
 
Pentru dezvoltarea capacităţii 
managementului spitalului din Orhei va fi 
desfăşurat un atelier e lucru cu privire la 
“Eficienţa Energetică în Spitale – Schimb de 
Experienţă”. La eveniment va fi prezent 
Sistemul Inteligent de Monitorizare a 
Consumului de Energie. 

De asemenea, va fi făcută o vizită de studiu la 
un proiect de succes în domeniul eficienţei 
energetice a clădirilor publice.  În următoarea 
perioadă, este preconizată şi o campanie de 
sensibilizare. 
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Capitolul 3.  Implementarea proiectelor-pilot  

 
Împreună cu MDRC, MSPL a selectat în 2010 
cinci proiecte-pilot în trei sectoare - AAC, MDS 
şi EE. Aceste proiecte au fost aplicate de către 
APL-urile din cele trei Regiuni de Dezvoltare, 
care urmează a fi finanţate de către FNDR. 
Astfel, prin aceste proiecte, APL-urile şi-au 
arătat bunăvoinţa de a soluţiona necesităţile 
de bază ale populaţiei acestora de o manieră 
transparentă, inovatore şi cooperantă.  
 

La momentul actual, cinci manageri de proiect 
din cadrul personalului GIZ acordă asistenţă 
APL-urilor şi ADR-urilor în procesul activităţilor 
de iniţiere, planificare, implementare şi 
monitorizare. Pe lângă activităţile soft, 
localităţile beneficiază de pe urma Proiectului 
cu susţinere în modernizarea infrastructurii 
serviciilor comunale. O scurtă descriere ale 
celor cinci proiecte pilot şi a situaţiei ce ţine 
de implementare a acestora este oferită în 
continuare.  
  

3.1.   Apa şi canalizarea: “Serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare 
din satul Duruitoarea Veche, comuna  Costeşti, raionul Râşcani”  

 

Scurtă descriere a Proiectului:  

 

Obiectivul acestui proiect este de a acoperi 

necesităţile locuitorilor din Duruitoarea 

Veche, care se confruntă cu problema 

insuficienţei de apă potabilă, deoarece la 

momentul actual în sat nu există servicii 

disponibile de aprovizionare cu apă şi de 

canalizare. Proiectul are scopul de a asigura 

circa 470 de locuitori (120 de gospodării) cu 

servicii de aprovizionare cu apă potabilă şi 

canalizare, prin conectarea la sistemele 

existente din oraşul Costeşti şi de a îmbunătăţi 

acest serviciu în comunitate. 

 

Realizări:  

 

Investiţiile fizice 

 

Proiectul asigură construcţia a 7,5 km de 

apeduct şi 3,2 km de conducte de canalizare. 

 

În octombrie 2011, a fost lansat procesul de 

achiziţii pentru selectarea companiei de 

construcţii. Au participat şapte companii. SRL 

“VALIS” a întrunit toate cerinţele prevăzute în 

documentaţia de licitaţie şi a oferit cel mai 

bun preţ. Aceasta a fost selectată şi contractul 

a fost semnat. Suma contractului este de 2 

240 000 MDL, inclusiv contribuţii locale în 

sumă de 120 000 MDL. Contribuţia locală este 

alocată din bugetul raionului Râşcani. 

 

După procesul de achiziţii publice, ADR Nord a 

semnat contractul cu autorul proiectului 

(“BONCOM” LLC) şi supervizorul tehnic 

(Întreprinderea Municipală “Comanditar 

UNIC” Bălţi). 

 

Lansarea oficială a proiectului a avut loc pe 22 

noiembrie. Construcţia a început în decembrie 

2011. 

 

Până în prezent, au fost recuperaţi 1 500 000 

MDL iar ADR Nord a acceptat această parte a 

construcţiei. Au fost construite apeducte; 

sistemul de canalizare este în proces de 

construcţie, cele două staţii de pompare 

nefiind încă finalizate. 

  

Pentru a asigura monitorizarea participativă, 

au fost organizate şedinţe de lucru cu 

principalele părţi interesate. Au fost 

organizate şase şedinţe de lucru cu 

reprezentanţii companiilor de construcţii şi 
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ADR, unde au fost discutate dificultăţile 

începerii construcţiei. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

În decursul acestei perioade, activităţile de 

dezvoltare a capacităţii au fost organizate 

pentru operatorii de AAC din raionul Râşcani, 

inclusiv pentru întreprinderile municipale, 

primari şi alte părţi interesate. Una dintre 

activităţi a fost atelierul de lucru “Elaborarea 

planului de afaceri pentru ÎM Apă Canal 

Costeşti”. Cele două ateliere de lucru au fost 

organizate împreună cu experţii la 6 şi 12 

aprilie. Un expert naţional a lucrat împreună 

cu administraţia ÎM la îmbunătăţirea 

documentului.  

 

Planificarea, monitorizarea şi managementul 

 

Scopul principal al actualizării Capitolului cu 

privire la AAC din SDSE a raionului Râşcani 

este de a oferi o orientare clară pentru părţile 

implicate local cu privire la modul de asigurare 

a accesului oamenilor la servicii de calitate şi 

ieftine pentru aprovizionare cu apă şi 

canalizare.  

Actualizarea SDSE a utilizat o metodologie de 

planificare inovatoare, ce implică priorităţi 

locale şi naţionale în sectorul aprovizionării cu 

apă şi canalizare, în timp ce priorităţile locale 

au fost stabilite de către comunităţile locale 

de o manieră participativă.  

 

Până în prezent, au fost realizate următoarele: 

 

 Stabilirea consensului local. 

Metodologia a fost discutată şi 

acceptată de către consiliul raional, la 

nivel local a fost creată o structură de 

lucru – Echipa Locală, care include 

reprezentanţi ai APL-urilor de nivelul I 

şi II, operatorilor de AAC, societăţii 

civile şi ai serviciilor de stat 

desconcentrate (Centrul de Sănătate, 

Agenţia Ecologică) 

 Stabilirea priorităţilor naţionale (pe 

baza politicii publice naţionale) şi a 

priorităţilor locale, ţinând cont de 

necesităţile apăsătoare ale 

comunităţilor. Stabilirea priorităţilor a 

fost realizată în mod participativ în 

cadrul câtorva evenimente: discuţiile 

focus-grupului, Mesele Rotunde nr. 1, 

nr.2 şi nr.3. care au asigurat 

implicarea activă a părţilor implicate la 

nivel local. 

 Colectarea de date a avut loc simultan 

cu activităţi participative organizate 

pentru a oferi susţinerea necesară în 

stabilirea criteriilor de prioritizare 

pentru aplicare. La această etapă, au 

fost implicate instituţii locale (APL, 

Centrul de Sănătate Publică) şi 

instituţii naţionale (Centrul Naţional 

de Sănătate Publică, Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru).  

 Analiza datelor a avut drept scop de a 

determina prioritizarea înaltă a 

opţiunilor de investiţii conform 

priorităţilor stabilite, posibilităţilor 

tehnice şi considerentelor bazate pe 

managementul efectiv al prestării 

serviciului de AAC. Analiza datelor a 

fost realizată de către o echipă 

naţională şi internaţională de experţi 

tehnici în domeniul AAC. 
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 Opţiunile de aprovizionare cu apă şi 

canalizare au fost discutate în cadrul 

Mesei Rotunde 4 cu Echipa Locală şi 

cu toţi primarii din fiecare raion. Au 

fost propuse opţiuni de aprovizionare 

cu apă pe baza posibilităţilor de 

conectare la apă potabilă sigură şi 

soluţii de management eficient al 

serviciului, pe baza colaborării 

intercomunitare. 

 În cadrul Mesei Rotunde 5, Echipa 

Locală cu asistenţa experţilor a 

elaborat obiective specifice şi un plan 

de acţiuni pentru 2012 - 2017. La 

această etapă era important de a 

identifica activităţile de instruire a 

tuturor părţilor implicate în domeniul 

AAC  (APL I şi II, operatori AAC şi 

consumatori) pentru implementarea 

componentei AAC a SDSE a raionului. 

 

Lecţiile învăţate: 

 

Investiţiile fizice 

 
Prezenţa supraveghetorului tehnic în domeniu 
este foarte importantă pentru monitorizarea 
calităţii. În Republica Moldova nivelul 
profesional al specialiştilor este redus; aceştia 
nu au suficientă experienţă şi responsabilitate, 
chiar dacă sunt certificaţi de către stat pentru 
servicii specializate. În cadrul acestui proiect, 
un expert tehnic a fost contractat pentru a 
efectua câte o vizită de monitorizare în teren 
în fiecare lună.  

Patru vizite de monitorizare au fost efectuate 
până în prezent. de către expertul tehnic 
Acestea au fost utile pentru îmbunătăţirea 
lucrului la faţa locului, şi pentru stabilirea 
standardelor de calitate pentru un 
supraveghetor tehnic. În urma acestei 
intervenţii, compania de construcţii a 
îmbunătăţit calitatea lucrului şi procesului de 
actualizare a documentelor referitoare la 
construcţie. 
 

Planificarea, monitorizarea şi managementul 

 

O lecţie învăţată în procesul planificării este de 

a asigura disponibilitatea datelor necesare. De 

asemenea, sunt câteva recomandări specifice 

care trebuie să fie luate în consideraţie:  

 Sursa datelor 

 Mecanismul de colectare a datelor 

 Siguranţa datelor existente 

 Reprezentanţii principali ai instituţiilor 

locale trebuie să fie implicaţi în 

cercetare / consultare 

 Identificarea soluţiei potrivite pentru 

aprovizionarea cu apă şi canalizare la 

nivel de raion necesită îndrumare 

clară din partea Ministerului Mediului. 

Viziunea naţională pentru 

aprovizionarea cu apă, managementul 

serviciului şi cerinţele de 

reglementare, trebuie să fie clare  de 

la începutul procesului de planificare 

 

Pe baza lecţiilor învăţate, putem propune 

următoarele: 

 Este necesară stabilirea unei liste de 

informaţii publice care să fie plasate 

pe paginile web ale ministerelor, 

autorităţilor publice, pentru a avea 

acces uşor la toate datele. 

 Procesul de consultare cu părţile 

interesate la nivel local, trebuie să fie 

însoţit de un proces de informare şi de 

instruire a acestora cu privire la 

subiectele principale ce ţin de AAC. 
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 Opţiunile AAC trebuie să ţină cont de 

raioanele învecinate. Posibilitatea de 

AAC trebuie să fie examinată la nivel 

local; ADR poate servi ca şi platformă 

pentru crearea cooperării 

intercomunitare între comunităţile 

locale şi APL II. 

 

Planul pentru următoarele trei luni:  

 

Investiţiile fizice 

 

Construcţia sistemului de AAC: până la 20 

iulie, vor fi date în exploatare 7,5 km din 

reţeaua de distribuţie a apei şi 3,2 km din 

reţeaua de canalizare. În această perioadă, 80 

de gospodării vor fi conectate la sistemul de 

aprovizionare cu apă. Până la sfârşitul lunii, 

întreaga populaţie va putea fi conectată la 

serviciu. 

Comitetul director deja constituit, care  are 

rol de supraveghere şi coordonare a 

activităţilor proiectului, a fost asistat în 

organizarea şedinţelor lor regulate.  

 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  
 

În scopul elaborării planului de afaceri pentru 

ÎM “Apă Canal Costeşti”, în luna iunie 2012 va 

avea loc un atelier de lucru pentru consultare 

şi elaborarea planului de afaceri. 

 

Planificarea, monitorizarea şi managementul 

 

 Elaborarea SDSE, Planului de Acţiuni şi 

de Monitorizare. Aceste documente 

vor fi propuse spre aprobare 

consiliului raional. 

 Consultare publică şi aprobarea AAC 

din SDSE de către consiliul raional. 

 Elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru clusterul prioritar va începe 

după aprobarea componentei AAC din 

SDSE, AAC de către consiliul raional. 

3.2. Apa şi canalizarea: “Serviciile de aprovizionare cu apă din satul Roşu, 
raionul Cahul” 

 

Investiţiile fizice: Sistemul de apă 

Construcţia apeductelor a fost reluată după 

pauza tehnică (condiţiile proaste ale vremii de 

la 25 decembrie şi până la 15 martie). Până la 

sfârşitul perioadei de raportare, au fost 

finalizate 67% din construcţii. Finalizarea 

lucrărilor de construcţii este planificată pentru 

luna iulie 2012. 

Investiţiile fizice: Sistemul de canalizare  

În 2011, Guvernul României a aprobat 200 000 

Euro pentru extinderea proiectului 

(construcţia sistemului de canalizare în satul 

Roşu). În decembrie 2011, primăria din Roşu a 

organizat o solicitare de oferte,  cu scopul de a 

selecta compania de proiectare care să 

elaboreze desenele tehnice ale noului sistem 

de canalizare. Compania de proiectare a fost 

contractată de către primăria satului Roşu pe 

baza alocării a 200 000 MDL din bugetul local. 

Desenele tehnice pentru sistemul de 

canalizare au fost actualizate cu studiul 

hidrologic. Astfel, documentele vor fi 

prezentate până la sfârşitul lunii iunie 2012. 

 

Îmbunătăţirea managementul serviciului 
public  
 

Elaborarea studiului situaţiei de referinţă a 

fost realizată în luna martie de către ONG 
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“Craion Contact Cahul”. Studiul de referinţă 

oferă informaţia necesară cu privire la 

necesităţile Apă Canal Cahul pentru 

îmbunătăţirea prestării serviciilor de către 

aceasta.  

 

Planificarea, programarea şi managementul 
 

Scopul principal al actualizării Capitolului cu 

privire la AAC în SDSE a raionului Cahul este de 

a oferi o orientare clară pentru dezvoltarea 

furnizării de AAC, în scopul asigurării accesului 

populaţiei la servicii eficiente de îngrijire şi de 

aprovizionare cu apă.  

 

Actualizarea SDSE a utilizat o metodologie de 

planificare inovatoare, care implică priorităţi 

locale şi naţionale în sectorul aprovizionării cu 

apă şi canalizare, în timp ce priorităţile locale 

au fost stabilite de către comunităţile locale 

într-un mod participativ.  

 

Până în prezent, au fost realizate următoarele: 

 Stabilirea consensului local. 

Metodologia a fost discutată şi 

acceptată de către consiliul raional, la 

nivel local a fost creată o structură de 

lucru – Echipa Locală, care include 

reprezentanţi ai APL-urilor de nivelul I 

şi II, operatorilor de AAC, societăţii 

civile şi ai serviciilor de stat 

desconcentrate (Centrul de Sănătate, 

Agenţia Ecologică) 

 Stabilirea priorităţilor naţionale (pe 

baza politicii publice naţionale) şi a 

priorităţilor locale, ţinând cont de 

necesităţile apăsătoare ale 

comunităţilor. Stabilirea priorităţilor a 

fost realizată în mod participativ în 

cadrul câtorva evenimente: discuţiile 

focus-grupului, Mesele Rotunde nr. 1, 

nr. 2 şi nr. 3, care au asigurat 

participarea activă a părţilor implicate 

local. 

 Colectarea de date a avut loc simultan 

cu activităţi participative organizate 

pentru a oferi susţinerea necesară în 

stabilirea criteriilor de prioritizare 

pentru aplicare. La această etapă, au 

fost implicate instituţii locale (APL, 

Centrul de Sănătate Publică) şi 

instituţii naţionale (Centrul Naţional 

de Sănătate Publică, Agenţia Relaţii 

Funciare şi Cadastru).  

 Analiza datelor a avut drept scop de a 

determina prioritizarea înaltă a 

opţiunilor de investiţii conform 

priorităţilor stabilite, posibilităţilor 

tehnice şi considerentelor bazate pe 

managementul efectiv al prestării 

serviciului de AAC. Analiza datelor a 

fost realizată de către o echipă 

naţională şi internaţională de experţi 

tehnici în domeniul AAC. 

  Opţiunile de aprovizionare cu apă şi 

canalizare au fost discutate în cadrul 

Mesei Rotunde 4 cu Echipa Locală şi 

cu toţi primarii din fiecare raion. Au 

fost propuse opţiuni de aprovizionare 

cu apă pe baza posibilităţilor de 

conectare la apă potabilă sigură şi 

soluţii de management eficient al 

serviciului, pe baza colaborării 

intercomunitare. 

 În cadrul Mesei Rotunde 5, Echipa 

Locală cu asistenţa experţilor a 

elaborat obiective specifice şi un plan 

de acţiuni pentru 2012 - 2017. La 

această etapă era important de a 

identifica activităţile de instruire a 

tuturor părţilor implicate în domeniul 

AAC  (APL I şi II, operatori AAC şi 
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consumatori) pentru implementarea 

componentei AAC a SDSE a raionului. 

 

Evaluarea şi monitorizarea: 

 

Şedinţele de lucru anuale sunt organizate cu 

implicarea principalelor părţi interesate la 

nivel local, a reprezentanţilor companiei de 

construcţii, ADR Sud.  În timpul şedinţelor, 

sunt discutate dificultăţile legate de începerea 

construcţiei şi de executarea apeductului 

conform planului. 

 

Prezenţa 

supervizorului 

tehnic în 

domeniu este 

foarte 

importantă 

pentru 

calitatea monitorizării. În această privinţă, GIZ 

a contractat experţi tehnici pentru vizite 

lunare de monitorizare în teren. Vizita a fost 

utilă pentru îmbunătăţirea lucrului în teren şi 

pentru stabilirea standardelor de calitate 

pentru supraveghetorul tehnic. Urmând 

recomandările expertului, compania de 

construcţie a îmbunătăţit calitatea lucrărilor şi 

a actualizat documentele legate de construcţii.  

 

Lecţiile învăţate: 

 

Investiţii fizice 

 
Prezenţa supraveghetorului tehnic 
independent în teren este foarte importantă 
pentru monitorizarea calităţii. În Republica 
Moldova nivelul profesional al specialiştilor 
este redus; aceştia nu au suficientă experienţă 
şi responsabilitate, chiar dacă sunt certificaţi 
de către stat pentru servicii specializate.  
 
 
 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  
 

Pentru un proces reuşit de dezvoltare  

capacităţii, este important de început cu etapa 

de evaluare a necesităţilor de instruire. 

 

Una dintre condiţiile principale ale 

programului ie dezvoltare a capacităţii, este 

disponibilitatea rezidenţilor locali care să 

participe la cursul de instruire.  

 

Planificarea, monitorizarea şi managementul  

 

În procesul actualizării Capitolului cu privire la 

AAC din SDSE, au fost identificate câteva 

aspecte cu scopul de a multiplica acest 

exerciţiu în alte raioane: 

 Procesul de planificare este necesar să 

fie coordonat de către părţi terţe din 

afara comunităţii, cum ar fi experţi în 

planificare strategică. Este binevenită 

implicarea celor responsabili de AAC la 

diferite niveluri - naţional, regional şi 

local. 

 Asistenţa juridică este foarte 

importantă pentru unificarea 

procesului de planificare, în special 

pentru corelarea strategiilor de la 

diferite niveluri: nivelurile naţional, 

regional şi local (foarte important 

pentru ADR). 

 Colectarea de date locale necesită mai 

mult timp. În acest domeniu trebuie 

să fie instruite persoane care 

colectează date. 

 În cercetare / consultare trebuie să fie 

implicaţi reprezentanţii principali ai 

instituţiilor locale: acei care cunosc 

informaţia şi care au putere de 

decizie.  

 Identificarea soluţiei potrivite pentru 

aprovizionarea cu apă şi canalizare  la 

nivel de raion necesită îndrumare 
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clară din partea Ministerului Mediului. 

Viziunea naţională pentru 

aprovizionarea cu apă, managementul 

serviciului şi cerinţele de 

reglementare, trebuie să fie clară de la 

începutul procesului de planificare. 

 

Toate activităţile şi evenimentele legate de 

acest proiect sunt diseminate pe larg şi sunt 

disponibile în diverse surse mass-media: 

paginile web ale misiunilor diplomatice ale 

României şi Germaniei, mass-media locale şi 

internaţionale. 

 

Activităţile planificate pentru următoarele 
trei luni:  
 

Investiţiile fizice 

 

 

 

 

 

 

 

Construcţia apeductului în satul Roşu: 

construcţia conductei de apă depinde de 

condiţiile vremii. 

 

Punerea în funcţiune a sistemului de AAC este 

replanificată pentru luna iulie 2012. 

 

Construcţia sistemului de canalizare din satul 

Roşu: construcţia reţelei de canalizare din 

Roşu este planificată pentru luna august 2012.  

  

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public prin extinderea Planului de 

Restructurare pentru întreprinderea 

municipal ”Apă Canal Cahul”: în baza 

recomandărilor incluse în Raportul cu privire 

la Analiza Economică "Apă Canal Cahul," va fi 

elaborat un plan de acţiuni în scopul 

îmbunătăţirii managementului serviciului 

public. 

 

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 

sensibilizare. Selectarea va fi bazată pe 

termenii de referinţă stabiliţi în conformitate 

cu cerinţele de transparenţă. Procesul de 

licitaţie va fi organizat în cel de-al treilea 

trimestru al anului 2012. 

 

Planificarea, programarea şi managementul 

 

Actualizarea Capitolului cu privire la AAC din 

SDSE a raionului Cahul:  Ghidul pentru 

Planificare în domeniul aprovizionării cu apă şi 

canalizare pentru perioada următoare. 

Soluţiile de AAC pentru raionul Cahul vor fi 

identificate şi propuse pentru discuţie de către 

părţile interesate local. Capitolul cu privire la 

AAC din SDSE a raionului Cahul va fi actualizat 

şi discutat în audieri publice şi aprobat de 

către Consiliul Raional. 

 

Activităţile planificate pentru actualizarea 

componentei ACC din SDSE a raionului Cahul:  

 Elaborarea SDSE, Planului de Acţiuni şi 

Monitorizare. Aceste documente vor fi 

propuse consiliului raional pentru a fi 

aprobate. 

 Consultare publică şi aprobarea SDSE, 

AAC de către consiliului raional. 

 Elaborarea studiului de fezabilitate 

pentru clusterul prioritar va începe 

după aprobarea de către consiliul 

raional a componentei AAC din SDSE. 

 

Este planificată elaborarea studiului cu privire 

la forma juridică şi instituţională optimă 

pentru furnizarea serviciilor. Între timp, vor fi 

organizate activităţi de evaluare a 

necesităţilor. 
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Comitetul director local deja constituit, care 

deţine un rol de supraveghere şi coordonare 

pentru activităţile proiectului, a fost asistat în 

organizarea şedinţelor regulate ale acestuia, 

sub formă de instruire şi logistică. 

 

3.3. Implementarea proiectului-pilot de Management al Deşeurilor Solide: 
“Extinderea Managementului Integrat al Deşeurilor asupra Zonelor Rurale 
Situate în Bazinul Râului Ciorna” 

 

 Scurtă descriere a proiectului:  

 

Bazinul Râului Ciorna este poluat intens pe o 

distanţă de 23 km din cauza depozitării 

necontrolate a deşeurilor solide şi din cauza 

poluării micilor afluenţi care traversează 

satele: Parcani, Glingeni, Mihuleni, Olişcani, 

Şestaci, Şipca din raionul Şoldăneşti şi din satul 

Lipceni din raionul Rezina. Apele subterane 

din aceste sate sunt şi ele poluate. Poluarea 

râului Ciorna afectează 14 844 de locuitori. 

 

Scopul general al proiectului este de a reduce 

poluarea mediului prin extinderea 

managementul integrat al colectării şi 

depozitării deşeurilor din oraşul Şoldăneşti în 

7 sate situate în bazinul râului Ciorna.  

 

Obiectivele proiectului sunt: 

 

 Consolidarea capacităţii tehnice de 

separare a deşeurilor şi extindere a 

serviciului de canalizare în satele 

situate în bazinul râului Ciorna: 

locuitori satelor Parcani, Olişcani, 

Şestaci, Şipca, Mihuleni, Glingeni din 

raionul Şoldăneşti şi în satul Lipceni 

din raionul Rezina; 

 Elaborarea Fazei I a poligonului de 

deşeuri pentru 8 localităţi dar cu 

perspectivă de elaborare a altor două 

faze: Faza II pentru întregul raion 

Şoldăneşti şi faza III pentru trei 

raioane: Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina; 

 Îmbunătăţirea capacităţii de 

management al deşeurilor pentru APL-

urile din 8 comunităţi (situate în 

bazinul râului Ciorna: Parcani, Olişcani, 

Şestaci, Şipca, Mihuleni, Glingeni din 

raionul Şoldăneşti şi satul Lipiceni, 

raionul Rezina); 

 Sensibilizarea şi educarea locuitorilor 

cu privire la colectarea separate a 

deşeurilor. 

 

Rezultatele aşteptate ale proiectului: 

 

Către sfârşitul proiectului, un serviciu modern 

de canalizare va funcţiona în 8 sate situate în 

bazinul râului Ciorna cu perspective de a 

deveni un serviciu regional. 14 844 de oameni 

din opt localităţi vor beneficia de pe urma 

serviciului extins de canalizare. Vor fi create 

16 locuri de muncă permanente şi 50 

temporare. 14 844 de oameni vor fi informaţi 

şi instruiţi, inclusiv 3000 de elevi şi 200 

învăţători. 

 

Realizări:  

 

Investiţiile fizice 

 

În perioada 

de raportare, 

IPS Iprocom a 

fost asistată 

de către un 

expert internaţional în MDS pentru a o ajuta 
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să îmbunătăţească şi să coreleze desenul 

tehnic elaborat cu standardele europene 

minim obligatorii în dezvoltarea poligoanelor 

de deşeuri de canalizaţie. Personalul 

companiei a avut oportunitatea de a învăţa de 

la expertul internaţional despre proiectul 

poligonului de deşeuri de canalizaţie. De 

asemenea, expertul internaţional a incorporat 

în desenul tehnic câteva schimbări, care sunt 

în conformitate cu directivele europene 

pentru mediu. În cele din urmă, Iprocom a 

finalizat desenele tehnice, care au fost 

transmise Serviciului de Stat pentru 

Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi 

Construcţiilor.  

 

A fost convenit cu partenerii GIZ, în special cu 

MDRC şi MM, că lucrările de construcţie a 

poligonului de deşeuri de canalizaţie din 

Şoldăneşti vor fi realizate cu suportul financiar 

din partea Fondului Ecologic, FNDR şi GIZ.  

Până la sfârşitul expertizei tehnice, GIZ 

Moldova împreună cu APL din Şoldăneşti au 

planificat să aibă deja pregătite aplicaţia 

pentru a o prezenta Fondului Ecologic pentru 

finanţarea lucrărilor de construcţii pentru 

poligon şi procurarea de echipament.  

 

În acelaşi timp, punctul focal al GIZ pentru 

MDS, împreună cu APL din Şoldăneşti şi 

expertul internaţional, au pregătit Nota 

Conceptuală pentru noua solicitare de oferte 

pentru FNDR, planificat pentru anul viitor. 

Astfel, această aplicaţie a necesitat susţinere 

financiară din partea FNDR pentru doar a  

doua parte a construcţiei şi achiziţia de 

echipament (co-finanţare). Nota Conceptuală 

a fost prezentată cu succes ADR Centru şi 

după prima evaluare, din maxim 48 de puncte 

disponibile, Nota Conceptuală pentru 

proiectul din Şoldăneşti a obţinut 45,2 puncte 

şi s-a clasat printre primele. Următorul pas 

este de a pregăti Cererea Completă de 

Finanţare pentru FNDR, care urmează să fie 

prezentată până la 19 iulie 2012. De 

asemenea, vor fi prezentate toate desenele 

tehnice sau Studiul de Fezabilitate, dacă suma 

construcţiei propuse va fi mai mare decât  5 

mil. MDL. Punctul focal pentru sectorul MDS, 

împreună cu APL din Şoldăneşti, au început 

deja pregătirea întregului pachet de 

documente care să fie prezentate în timp util 

Centrului ADR.  

 

De asemenea, în această perioadă de timp, 

GIZ Moldova a acordat asistenţă companiei 

selectate Globeco International. Compania 

pregăteşte desene tehnice pentru centrul de 

reciclare din Şoldăneşti. Poligonul de reciclare 

va permite creşterea cantităţii de colectare de 

materiale reciclabile: hârtie, sticlă şi plastic din 

întregul raion Şoldăneşti. Fără nici o îndoială, 

colectarea de materiale reciclabile va avea 

impact direct asupra reducerii volumului de 

deşeuri depozitate la poligonul de deşeuri. La 

momentul actual, desenele tehnice pentru 

centrul de reciclare sunt finalizate în proporţie 

de 90%. Construcţia centrului de reciclare va fi 

inclusă pentru finanţare din partea FNDR anul 

viitor.   

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public  

 

Întreprinderea Municipală “Regia Apa 

Şoldăneşti” a fost asistată de expertul SES în 

MDS, care oferă câteva recomandări APL şi 

personalului întreprinderii cu privire la modul 

de îmbunătăţire a serviciului.  
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De asemenea, întreprinderea municipală şi 

APL au beneficiat de asistenţă în conformitate 

cu recomandările din Raportul diagnostic. 

Pentru următoarea misiune a expertului 

internaţional, este planificat de a acorda 

asistenţă şi susţinere Întreprinderii Municipale 

şi APL din Şoldăneşti, în legătură cu 

reorganizarea serviciului / companiei, ceea ce 

va oferi oportunitate ÎM “Regia Apă 

Şoldăneşti” de a deveni în viitor o companie 

regională care să poată oferi servicii în întregul 

raion şi să poată acoperi şi celelalte două 

raioane: Floreşti şi Rezina.  

 

În acest scop, GIZ Moldova, împreună cu 

expertul internaţional, au organizat trei mese 

rotunde în trei raioane Şoldăneşti, Floreşti şi 

Rezina cu privire la Proiectele MDS la tema 

”Prezentarea dificultăţilor şi oportunităţilor 

unei cooperări Intercomunitare / Inter-

raionale (CIC şi abordarea Regională)”.  

 

Toate trei mese rotunde s-au desfăşurat în 

mod reuşit, iar concluzia generală a fost că 

aceste trei raioane sunt gata să colaboreze pe 

baza abordării comune de CIC. Următorii paşi 

vor fi de a forma două grupuri de lucru mixte 

pentru aspectele Juridice /I nstituţionale şi 

Financiare / Tehnice ale dezvoltării unei 

structuri de CIC. Toate aspectele vor fi 

discutate în cadrul grupurilor de lucru. 

 

Planificarea, monitorizarea şi managementul 

 

Pentru următorul semestru, este planificat de 

a începe activităţile legate de actualizarea 

capitolului despre MDS din SDSE pentru 

raionul Şoldăneşti, cu extinderea ulterioară în 

alte două raioane, Floreşti şi Rezina. Procesul 

de planificare regională va asigura viziunea 

strategică cu privire la dezvoltarea sectorului 

şi va ajuta autorităţile locale să-şi elaboreze 

propriile planuri şi să fie în conformitate cu 

Strategia Naţională de Gestionare a 

Deşeurilor, care prevede regionalizarea 

serviciului. La momentul actual, este pregătit 

un Memorandum de Înţelegere cu privire la 

această abordare specifică, care va fi discutat 

în decurs de o lună cu toate părţile interesate 

şi va fi semnat înainte de începerea tuturor 

activităţilor. 

 

Activităţile planificate pentru următoarele 

trei luni: 

 

Investiţiile fizice 

 

După primirea expertizei tehnice pentru 

poligonul din Şoldăneşti, desenul tehnic, 

împreună cu aplicaţia, vor fi prezentate 

Fondului Ecologic Naţional pentru finanţarea 

în anul 2012 a unei părţi din lucrările de 

construcţii şi procurare a echipamentului 

specific pentru poligon. De asemenea, până la 

19 iulie, 2012, o cerere de finanţare completă 

va fi prezentată FNDR pentru construcţia 

centrului de reciclare şi procurarea 

echipamentului pentru poligon, precum şi 

pentru logistică în micro-regiunea Şoldăneşti. 

 

În acelaşi timp, sunt finalizate desenele 

tehnice pentru Centrul de Reciclare.  
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Alte activităţi planificate: 

 Prezentarea documentelor pentru 

Expertiza Ecologică şi Tehnică. 

 Facilitarea activităţii Comitetului 

Director: organizarea adunărilor cu 

privire la coordonarea proiectului, 

pregătire şi logistică. 

 

Un alt aspect va fi evaluarea APL din raionul 

Floreşti în pregătirea unei cereri complete de 

finanţare către FNDR pentru procurarea 

serviciilor de logistică şi pregătirea desenelor 

tehnice ale construcţiei centrului de reciclare 

şi staţiei de transfer pentru raionul Floreşti, 

pentru extinderea serviciului MDS din oraşul 

Floreşti în 12 sate din raionul Floreşti.  

 

Cererea de finanţare va fi armonizată cu 

proiectul din Şoldăneşti, care va permite ca la 

momentul extinderii serviciului de MDS din 

Şoldăneşti în alte localităţi, să fie armonizat cu 

Floreşti şi Rezina. Aceasta va permite 

obţinerea unui serviciu MDS coordonat 

intercomunitar şi în acelaşi timp armonizat şi 

eficient, care va oferi o mare oportunitate de 

a avea un serviciu MDS regional în toate trei 

raioane. 

 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 

public 

 

Expertul internaţional va acorda asistenţă 

Întreprinderii Municipale “Regia Apă 

Şoldăneşti” în scopul identificării celei mai 

bune opţiuni pentru reorganizarea serviciului 

şi a companiei, precum şi pentru identificarea 

opţiunilor pentru regionalizarea serviciului din 

oraşul Şoldăneşti în 8 sate, după care în 

întregul raion Şoldăneşti iar următorul pas în 

alte două raioane: Floreşti şi Rezina.  

 

Constituirea a două grupuri de lucru mixte 

(reprezentanţi din trei raioane plus 

reprezentanţi ai părţilor implicate de la nivel 

naţional şi regional) cu privire la aspectele 

Juridice / Instituţionale şi Financiare / Tehnice 

va permite crearea unei viziuni comune în trei 

raioane cu privire la serviciul MDS, aceasta 

oferind oportunitatea de a regionaliza pe 

viitor serviciul MDS în baza unei abordări de 

CIC.   

 

Planificarea, monitorizarea şi managementul  

 

Va începe elaborarea SDSE pentru raionul 

Şoldăneşti cu extinderea activităţii în raioanele 

vecine. În luna iunie 2012, va fi semnat un 

Memorandum de Înţelegere pentru activitatea 

specifică cu toate părţile interesate din sector, 

unde vor fi specificate toate obligaţiile, 

atributele şi rolul fiecărei părţi interesate în 

procesul actualizării SDSE. 

 

Este preconizată participarea la grupul de 

lucru pentru sectorul MDS, constituit de 

Ministerul Mediului, cu participarea tuturor 

părţilor implicate din sector, având drept scop 

acordarea de asistenţă în îmbunătăţirea 

politicii sectoriale şi a documentelor specifice 

legate de MDS, pregătite de către Ministerul 

Mediului. 
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3.4. Eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă: “Îmbunătăţirea 
Eficienţei Energetice a Spitalului din Oraşul Orhei” 

 
Scurtă descriere a proiectului:  
 
Proiectul are drept scop îmbunătăţirea 
eficienţei energetice a spitalului raional din 
Orhei.    

 
 
Alte trei raioane beneficiază de serviciile 
acestui spital, astfel încât acesta poate fi 
considerat instituţie de nivel regional. 

 

 
Realizări:  
Investiţii fizice 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 
Perinatal (clădirile maternităţii) 
În decursul acestei perioade, toate cele 267 
ferestre şi uşi (782 m2) au fost înlocuite în 
proporţie de 100%. 

 
 
 
Procedurile de verificare a volumelor de lucru 
efectuate şi semnarea Procesului-verbal de 
acceptare a lucrărilor executate în mai 2012, a 
fost semnat abia la 13 iunie, 2012.   

        

La 30 mai, Ministerul BMZ Dirk Niebel, împreună cu 35 delegaţi din Germania, inclusiv funcţionari 
publici, reprezentanţi ai sectorului de afaceri și jurnaliști, au întreprins o vizită în Orhei.  

Vizita a fost organizată în parteneriat cu Fondul de Investiţii Sociale din (FISM), care a contribuit la 
instalarea sistemului de colectoare solare pentru producerea apei fierbinţi. GIZ și FISM au 
elaborate și distribuit participanţilor o broșură comună care descrie lanţul de investiţii atrase de 
către administraţia spitalului. Vizita a fost reflectată masiv de către mass-media naţionale şi 
locale. 

"Republica Moldova depinde de energia importată, iar bugetele instituţiilor publice sunt modeste. 
Iată de ce este foarte important de a face economii la energie și de a optimiza cheltuielile. Sunt 
sigur că această poveste de succes va fi preluată și de alte spitale".  

(Dirk Niebel, Ministrul German pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică)  

"Această vizită reprezintă o oportunitate unică de a fortifica parteneriatul durabil între Germania 
şi Republica Moldova. Sunt impresionat de realizările proiectului pentru eficienţă energetică al 
spitalului din Orhei și sper că acesta va avea impact regional". 

(Marcel Răducan, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor) 

"Suntem bucuroşi că datorită acestui proiect pilot am reușit să facem economii considerabile la 
energie și să redirecţionăm aceste resurse  înspre tratamentul și reabilitarea pacienţilor". 

(Elena Palanciuc, Director al Spitalului din Orhei) 
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La sfârşitul lunii martie, a fost prezentată 
prima factură 
pentru lucrările 
executate de către 
agentul economic, 
FreMod Plast SRL, 
indicând o sumă 
de circa 341 400 
mii lei, ceea ce 
constituie 42% din 
suma totală a 
contractului, de 
807 mii lei. 
 

De asemenea, în timpul acestei perioade, 
anexa adiţională la contract a fost semnată 
între Centrul ADR şi FerMod Plast SRL, 
deoarece au fost identificate lucrări 
suplimentare – lucrări de zugrăvire şi finisare a 
pantelor ferestrelor. Costul total al acestor 
lucrări au fost estimate la suma de circa 110 
500 lei. Aceste lucrări nu au fost incluse în 
estimarea iniţială a costului şi proprietarul 
Spitalului din Orhei – Consiliul Raional Orhei – 
a depus o cerere oficială cu nr. 02/1-21-185 
datată cu 14 mai 2012.  De asemenea, în 
conformitate cu regulile stabilite, această 
anexă adiţională la contract va fi aprobată de 
către Agenţia Achiziţii Publice. 
 
Instalarea Sistemului Inteligent de 
Monitorizare a Consumului de Energie 
 
A fost redefinit Conceptul spitalului de 
monitorizare a consumului de energie. Aceste 
lucrări au fost realizate cu asistenţa 
consultanţilor locali şi internaţionali. Drept 
rezultat, proiectul final de concept a fost 
prezentat în cadrul atelierului de lucru 
organizat la spitalul din Orhei şi la Consiliul 
Raional Orhei la 31 mai 2012. În timpul 
atelierului de lucru au fost examinate diferite 
tipuri ale sistemului. Administraţia spitalului 
şi-a exprimat dorinţele de a avea un sistem 
complet automatizat de monitorizare a 
consumului de energie. Experţii au explicat şi 
au propus diferite alternative, ţinând cont şi 
de fondurile disponibile.  
 

S-a decis de a construi un sistem luând în 
consideraţie fondurile disponibile, dar cu 
posibilitatea de a fi îmbunătăţit până la 
sistemul automatizat. A fost stabilit şi convenit 
un plan de acţiuni pentru acest proces. În 
prezent, spitalul trebuie să decidă asupra 
determinării locaţiei contoarelor pentru 
electricitate, căldură şi apă. Acest lucru este 
realizat de către noul manager energetic 
angajat de către spital, cu susţinerea 
consultantului local. 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
Pentru Instalarea Sistemului Inteligent de 
Monitorizare a Consumului de Energie, au 
fost realizate următoarele: pentru 
administrarea eficientă a sistemului de 
energie, spitalul din Orhei a angajat un 
manager energetic, care a acordat asistenţă 
punctului focal al GIZ în domeniul eficienţei 
energetice, împreună cu un consultant local.   
 
Planificarea, monitorizarea şi managementul 
 
Studiul “Determinarea Măsurilor de 
Eficientizare necesare pentru Îmbunătăţirea 
Situaţiei în Spitalul din Orhei” a fost realizat 
pentru identificarea oportunităţilor de 
economisire a energiei la spitalul regional din 
Orhei şi estimarea / calcularea economiilor din 
proiectele identificate. 
 
Următoarele proiecte au fost identificate şi 
convenite să fie elaborate în acest studiu: 
 

 Proiectul 1: Îmbunătăţiri ale 
complexului de clădiri 1, 2 (secţia 
terapie). 

 Proiectul 2: Îmbunătăţiri ale 
complexului de clădiri 3, 4 (secţia 
maternitate). 

 Proiectul 3: Îmbunătăţiri ale 
complexului de clădiri 16 (secţia 
consultare). 

 Proiectul 4: Îmbunătăţiri ale 
complexului de clădiri 18 (secţia 
pediatrică. 
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 Proiectul 5: Optimizarea producerii de 
căldură (unităţile de încălzire a apei). 

 Proiectul 6: Optimizarea sistemului de 
distribuţie a căldurii (sistemul raional 
de încălzire nr. 1). 

 Proiectul 7: Introducerea unui sistem 
de monitorizare pentru gaz natural, 
electricitate, apă proaspătă, energie 
termică. 

 Proiectul 8: Optimizarea sistemului de 
aprovizionare cu energie electrică 
(staţiile de transformare). 

 
 De asemenea, în 
timpul misiunii au 
fost identificate 

oportunităţi 
suplimentare de 
economisire a 
energiei adiţionale, 
dar nu au fost 
investigate detaliat. 
A fost efectuat un 
bilanţ al costurilor de 
economii şi investiţii. 
Şi, în cele din urmă, 

au fost propuse recomandările şi următorii 
paşi. 
 
Lecţiile învăţate: 
 
Investiţii fizice 
 

 Spitalele reprezintă instituţii publice 
specifice, îndeosebi maternităţile. 
Lucrările în clădirile maternităţii 
trebuie să fie convenite în prealabil, 
dar chiar şi făcând acest lucru este 
necesar de rezervat o perioadă 
suplimentară. Astfel de măsuri vor 
asigura implementarea eficientă a 
proiectului. De asemenea, trebuie de 
ţinut cont de interesul 
antreprenorului, pentru că 
antreprenorul doreşte să finalizeze 
investiţiile într-o perioadă mai scurtă 
(decât pentru alte obiective) pentru a 
nu ţine îngheţaţi pe contul bancar 
banii (care sunt o sumă destul de 
mare – circa 100 mii lei) depuşi ca şi 

garanţie pentru executarea 
contractului.  

Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  
 

 Eficienţa energetică devine unul dintre  
cele mai importante subiecte în 
Moldova şi în special în instituţiile 
publice. De asemenea, din cauza 
insuficienţei de fonduri, 
managementul spitalului încearcă să 
implementeze diferite măsuri pentru a 
reduce consumul de energie. De 
aceea, sunt necesare cunoştinţe şi 
specialişti dedicaţi pentru abordarea 
acestor subiecte. 

 
Planul pentru următoarele trei luni:  
 
Investiţiile fizice 
 

Schimbarea ferestrelor externe ale Centrului 
Perinatal  

 Finalizarea lucrărilor suplimentare 
pentru înlocuirea ferestrelor şi uşilor 
externe ale Centrului Perinatal.  

 Monitorizarea lucrărilor. 
 Elaborarea contractului de transfer al 

proprietăţii. 
 
Instalarea Sistemului Inteligent de 
Monitorizare a Consumului de Energie 

 Finalizarea conceptului şi a schemei 
Sistemului Inteligent de Monitorizare 
a Consumului de Energie a Spitalului.  

 Elaborarea caietului de sarcini pentru 
angajarea companiei care să instaleze 
contoarele. Semnarea contractului cu 
câştigătorul şi începerea lucrărilor de 
instalare.  

 Contractarea supraveghetorului tehnic 
pentru lucrările de instalare a 
sistemului inteligent de monitorizare a 
consumului de energie din Spitalul 
Raionului Orhei.  

 Contractarea unui expert (de asistenţă 
tehnică) pe termen scurt pentru 
verificarea şi controlul calităţii 
sistemului inteligent de monitorizare a 
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consumului de energie din spitalul 
Orhei.  

 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  
 

 Pregătirea şi desfăşurarea atelierului 
de lucru “Eficienţa Energetică în 
Spitale – Schimb de Experienţă,” o 
prezentare a Sistemului Inteligent de 
Monitorizare a Consumului de Energie 
şi a rezultatelor în cadrul unui 
eveniment public. 

 Contractarea companiei / experţilor 
pentru elaborarea cursului de instruire 
“Managementul Eficient al Energiei în 
Spitale.” Începerea elaborării cursului. 

 Pregătirea şi desfăşurarea vizitei de 
studiu la locaţia unui proiect 
implementat în mod reuşit în 

domeniul eficienţei energetice legate 
de spitalul Orhei. 

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

 
Planificarea, monitorizarea şi managementul 
 

 Elaborarea planului de management al 
eficienţei energetice. Elaborarea 
conceptului planului de management 
al eficienţei energetice pentru Spitalul 
Regional Orhei. 

 Facilitarea Comitetului director pentru 
activitatea de implementare a 
proiectului: organizarea şedinţelor de 
coordonare a proiectului, pregătirii şi 
logisticii. 

 

3.5. Eficienţa Energetică şi Sursele de Energie Regenerabilă: “Sistemul 
Energetic Eficient de Iluminare Stradală din Comunitatea Tătărăuca Veche” 

 
Scurtă descriere a proiectului:  
 
Proiectul prevede instalarea sistemului de 
iluminare stradală pe străzile principale şi în 
locurile de amplasare a clădirilor instituţiilor 
publice din fiecare din cele şase sate din 
comunitatea Tătărăuca Veche. Circa 2,2 mii de 
locuitori vor beneficia de pe urma acestui 
proiect. 
 
Realizări:  
 
Investiţii fizice 
 
În martie, au fost elaborate specificaţiile 
pentru selectarea companiei care să execute  
desenul tehnic şi studiul topografic şi 
geodezic. La 23 martie, ÎM ”Biroul de 

arhitectură şi sistematizare” din Bălţi a fost 
selectat să execute lucrarea. Apoi, la 29 martie 
a fost semnat contractul. 
 
Lansarea oficială a proiectului „Sistemul 
Energetic Eficient de Iluminare Stradală din 
Comunitatea Tătărăuca Veche” a avut loc pe 
26 martie. Locaţia a fost sala de festivităţi şi 
ceremonii a gimnaziului "Eva Gudumac" din 
comunitatea Tătărăuca Veche. La acest 
eveniment au participat 54 de participanţi, 
reprezentând partenerii proiectul şi alte părţi 
interesate, municipiile din regiune, MDRC, GIZ, 
ADR Nord, Agenţia pentru Eficienţă 
Energetică, primarul din Tătărăuca Veche, 
consilierii locali, administraţia raionul Soroca, 
mass-media. 
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În timpul acestei activităţi, a fost efectuată 
prezentarea generală a proiectului, fiind 
împărtăşite cu participanţii planurile de viitor.  
 
Desenul tehnic al proiectului cu studiul 
topografic şi geodezic, sunt finalizate,  
aflându-se la etapa de expertiză şi verificare 
de către experţii pe termen scurt şi Serviciul 
de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor.  
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
În baza Acordului de Finanţare semnat între 
GIZ, MDRC şi ADR Nord, din suma totală de 50 
mii euro, prima tranşă de 25 mii euro a fost 
transferată ADR Nord la 20 martie. 
 
Primarul din Tătărăuca Veche, pe baza 
raportului cu privire la asistenţa juridică în 
identificarea variantei optime de 
instituţionalizare a serviciului pentru iluminare 
stradală eficientă în comunitatea Tătărăuca 
Veche, a acceptat la 6 martie cererea de 
înregistrare a Întreprinderii Municipale 
"TATARAUCA-SERVICE”. 
 
La atelierul de lucru desfăşurat pe 23 martie, 
cu denumirea "Activitatea Grupului de Lucru 
pentru implementarea proiectului" Sistemul 
Eficient de Iluminare Stradală din Comunitatea 
Tătărăuca Veche" s-a discutat despre tipurile 
de activităţi pentru înregistrarea companiei.  
 
Conform Deciziei din 09 aprilie a Oficiului 
Teritorial din Soroca al Camerei Înregistrării de 
Stat, ÎM "TATARAUCA-SERVICE" a fost 
înregistrată şi a fost emis un certificat de 
înregistrare. 

Planificarea, Monitorizarea şi Managementul  
 
Atelierul de lucru desfăşurat la 10 mai cu 
subiectul “Sistemul Eficient de Iluminare 
Stradală din Comunitatea Tătărăuca Veche – 
aspect tehnice şi practice ale implementării 
reţelei şi operarea serviciului de iluminare 
publică" a implicat toate părţile principale în 
implementarea acestui proiect. Primarul din  
Tătărăuca Veche, directorul ÎIM "TATARAUCA-
VECHE", consilierii locali, membrii grupului de 
implementare, reprezentanţi ai societăţii civile 
şi directorul companiei de proiectare, au 
participat la eveniment şi s-au arătat activi, 
insistând asupra dificultăţilor care deja au 
apărut şi vor apărea în viitor în implementarea 
proiectului şi a iluminării stradale, care pot 
influenţa durabilitatea proiectului. 
Drept rezultat, s-a convenit ca până la sfârşitul 
lunii mai 2012, să fie efectuat un sondaj în 
toate cele şase sate din Tătărăuca Veche, cu 
implicarea primarului local, directorului 
întreprinderii municipale, consilierilor locali şi 
a reprezentanţilor societăţii civile. Acesta va 
contribui la evaluarea consumului de 
electricitate de către iluminarea stradală şi 
identificarea locurilor de montare a 
instalaţiilor de iluminare (pe lângă piaţa 
centrală şi clădirile publice).  

 
Un factor 
important pentru 

durabilitatea 
acestui proiect 
este perceperea 
de către 
populaţia de 

toate vârstele a obiectivelor şi scopurilor 
proiectului ce urmează să fie implementat. 
Astfel, la 17 mai, gimnaziul "Eva Gudumac" a 
găzduit atelierul "Informarea elevilor 
gimnaziului "Eva Gudumac” despre proiectul 
lansat în localitate "Sistemul Eficient de 
iluminare Stradală din Comunitatea Tătărăuca 
Veche". La eveniment au participat 43 de elevi 
şi profesori.  
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Lecţiile învăţate:  
 
Investiţiile fizice 
 

Înainte de a iniţia astfel de proiecte, este 
important de a studia situaţia actuală din 
teritoriu. Implementarea fizică a proiectelor 
de iluminare stradală, în majoritatea 
localităţilor rurale din Republica Moldova 
prevede executarea reţelelor electrice şi 
instalarea iluminării, împreună cu reţelele 
electrice de distribuţie pe stâlpi, care 
reprezintă proprietatea companiei 
responsabile şi de distribuţia energiei electrice 
la consumatorii finali din teritoriu. Drept 
rezultat, companiile de distribuţie a energiei 
electrice percep o taxă de utilizare a stâlpilor 
de electricitate care, la rândul său, 
influenţează costul serviciului de iluminare 
stradală, plătit de către administraţiile publice 
locale şi locuitorii comunităţii. Este necesar să 
se negocieze din start aceste momente, cu 
companiile de distribuţie a energiei electrice 
din teritoriu. 
 
Deciziile de acordare a proiectelor, indiferent 
de sursa de finanţare, ar trebui să atragă o 
atenţie deosebită asupra capacităţilor 
primarilor şi primăriei de punere în aplicare a 
proiectelor, care vor fi manifestate prin 
capacitate organizatorică, financiară (bugetul 
localităţii), practică de implementare a 
proiectelor similare, disponibilitatea de 
resurse umane şi capacitatea financiară a 
acestora de a plăti serviciile. Este binevenită 
organizarea de sondaje în localitate, în cazul în 
care primarul a dorit ca proiectul să fie 
implementat, pentru a vedea dacă iniţiativa 
acestuia este acceptată de către locuitorii din 
localitate. Această situaţie este caracteristică, 
de asemenea, proiectelor implementate 
anterior. 
 
Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public 
 
Pentru a asigura succesul proiectelor, este 
nevoie de a familiariza populaţia din 
localităţile rurale cu domeniul iluminării 
stradale şi cu obiectivele proiectului. De 

asemenea, e nevoie de a implica direct sau 
indirect fiecare locuitor al localităţii (de ex. 
prin impozite sau taxe percepute 
suplimentar). 
 
Toate activităţile şi evenimentele legate de 
aceste proiecte sunt reflectate pe larg în toate 
sursele de informaţii disponibile fiecărui 
locuitor. 
 
Este important să fie inclus serviciul public de 
iluminare stradală în lista de servicii publice 
cum ar fi: 
 

a) aprovizionarea cu apă; 
b) furnizarea de căldură; 
c) tratarea apelor uzate; 
d) salubritate şi ecologizarea; 
e) asigurarea transportului public local; 
f) administrarea de locuinţe publice şi 
private. 

Acest lucru ar trebui realizat prin 
amendamente la legislaţia Republicii Moldova, 
cum ar fi Legea serviciilor publice de 
gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2011, 
care vor împuternici autorităţile publice locale 
să dezvolte acest serviciu şi vor garanta 
dreptul şi accesul non-discriminatoriu la 
serviciu pentru fiecare locuitor. 
 
Planificarea, monitorizarea şi managementul 
 
Este prevăzut de a asista administraţia 
raionului în actualizarea documentelor 
strategice, referitoare la sectorul eficienţă 
energetică. De asemenea, este luată în 
consideraţie aplicarea principiului de 
cooperare intercomunitară pentru servicii 
publice mai eficiente. Acest lucru va face 
posibilă regionalizarea acestor servicii, inclusiv 
a serviciilor de iluminare stradală şi, drept 
urmare, vor face mult mai eficiente costurile 
operaţionale. 
 
Planul pentru următoarele trei luni:  
 
Investiţiile fizice 
 

În această perioadă, este prevăzută pregătirea 
caietului de sarcini, cu volumele de lucrări şi 
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materiale, anunţul de achiziţie de lucrări 
pentru reţele de iluminare stradală, montarea 
de instalaţii de iluminare cu contorizarea şi 
controlul energiei electrice. Compania 
câştigătoare va fi contractată pentru 
executarea de lucrări şi vor fi efectuate 
lucrările de instalare.  
 

Îmbunătăţirea managementului serviciului 
public  

 Contractarea şi angajarea unei 
companii, precum şi a experţilor locali 
şi internaţionali pentru pregătirea 
modulului de formare "Iluminarea 
stradală eficientă în zonele rurale ale 
Republicii Moldova". 

 Contractarea şi angajarea unei 
companii, precum şi a experţilor locali 
şi internaţionali pentru elaborarea 
unui ghid practic pentru iluminare 
stradală eficientă în zonele rurale ale 
Moldovei. 

 Pregătirea şi desfăşurarea vizitelor de 
studiu la un proiect de succes 
implementat în domeniul iluminării 
stradale. 

 Contractarea şi angajarea companiei / 
ONG-ului / consultanţilor pentru 
elaborarea de materiale informative. 
Elaborarea designului materialelor de 
publicitate, sensibilizare şi informare. 

 Elaborarea unui plan de afaceri pentru 
ÎM şi acordarea de asistenţă în 
implementarea acestuia. 

Planificarea, monitorizarea şi managementul 
 
Pentru a facilita activitatea Comitetului 
director pentru implementarea proiectului, 
vor fi realizate următoarele activităţi: 
organizarea de întâlniri pentru coordonarea şi 
monitorizarea proiectului, monitorizarea şi 
supravegherea lucrărilor de construcţii, 
organizarea echipelor de lucru / evaluare a 
instalării, experţilor tehnici contractaţi, 
formării şi logisticii. 
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Capitolul 4. Chestiuni transversale 

4.1. Achiziţiile publice  

Activităţile proiectului GIZ cu privire la 
achiziţiile publice se referă la monitorizarea 
îndeplinirii Acordurilor de Finanţare şi la 
asistenţa tehnică şi dezvoltarea capacităţilor în 
domeniul achiziţiilor publice. În perioada de 
raportare, au fost realizate progrese în 
implementarea proiectelo- pilot şi îndeplinirea 
acordurilor de finanţare. În plus, echipa de 
acţiune a GIZ pentru achiziţii publice, a 
susţinut partenerii în realizarea activităţilor de 
achiziţii publice. Mai jos sunt prezentate 
informaţii cu privire la progresul şi realizările 
în aceste două domenii. 
 
1. Acordurile de finanţare 

 În mai 2012, Compania FerMod Plast 
SRL a terminat lucrările de construcţie 
în cadrul proiectului "Creşterea 
eficienţei energetice a spitalului 
raional din Orhei". Rezultatele 
lucrărilor de construcţii au fost 
prezentate delegaţiei Ministerului 
pentru Dezvoltare şi Cooperare 
Economică al Germaniei, condus de 
ministrul Niebel pe data de 29 – 30 
mai 2012. Etapa următoare ale 
proiectului este achiziţia publică ce 
ţine de instalarea sistemului inteligent 
de monitorizare a consumului de 
energie. Echipa de acţiune a GIZ 
pentru  achiziţii publice va acorda 
asistenţă ADR în elaborarea 
documentaţiei de licitaţie şi în 
organizarea licitaţiei.  

 În mai 2012, Compania ÎM Biroul de 
Arhitectura si Sistematizare Ltd. a 
finalizat desenele tehnice pentru 
proiectul: "Sistemul eficient de 
iluminare stradală în comunitatea 
Tătărăuca Veche, raionul Soroca". 
Desenele tehnice sunt supuse 
aprobării de către Serviciul de Stat 
pentru Verificarea şi Expertizarea 
Proiectelor şi Construcţiilor din cadrul 
MDRC. După obţinerea aprobării, va fi 
organizată o licitaţie publică pentru 

selectarea companiei care va executa 
lucrările de instalare. 

 Lucrările de construcţii implementate 
de către Compania Izodrom Gaz SRL în 
cadrul proiectului "Asigurarea cu apă 
potabilă a locuitorilor satului Roşu, 
raionul Cahul", sunt în proces de 
executare. Au fost construiţi 
paisprezece kilometri de apeduct 
pentru conectarea oraşului Cahul cu 
satul Roşu. După construirea staţiei de 
pompare, proiectul va fi finalizat şi vor 
putea fi racordate gospodării 
individuale. Primul raport privind 
progresul asupra Acordului de 
finanţare a fost prezentat la Oficiul 
Central al GIZ din Eschborn, Germania, 
la începutul lunii iunie 2012. După 
aprobarea raportului, va fi efectuată a 
doua plată pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie. 

 În mai 2012, a fost efectuată cea de-a 
doua plată în baza primului raport 
privind progresul proiectului 
"Asigurarea cu servicii de apă şi 
canalizare a locuitorilor satului 
Duruitoarea Veche, raionul Râşcani". 

 
2. Asistenţa tehnică şi dezvoltarea 
capacităţii  

 Echipa de acţiune a GIZ pentru achiziţii 
publice a acordat asistenţă 
partenerilor ADR-urilor şi autorităţilor 
administraţiei publice locale în 
probleme de achiziţii publice. În 
perioada de raportare, echipa de 
acţiune a revizuit şi a consultat 
documentaţia de licitaţie pentru 
proiectul "Sistemul eficient de 
iluminare stradală în comunitatea 
Tătărăuca Veche, raionul Soroca" şi a 
oferit asistenţă partenerilor 
proiectului. 

 Echipa de acţiune a GIZ pentru achiziţii 
publice a lucrat în comun cu Agenţia 
Achiziţii Publice, în vederea pregătirii 
Ghidului  Achiziţiilor Publice pentru 
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antreprenori.  Structura Ghidului a 
fost discutată şi convenită cu Agenţia 
şi Camera de Comerţ şi Industrie. 
Prima versiune a Ghidului a fost 
elaborată şi prezentată proiectului 
GIZ, iar echipa de acţiune pentru 
achiziţii publice va lucra la revizuirea 
versiunii. 

 
3. Activităţile planificate 
Activităţile planificate se referă la continuarea 
asistenţei tehnice şi a măsurilor de dezvoltare 
a capacităţilor înspre consolidarea 
capacităţilor ADR-urilor şi a MDRC în domeniul 
achiziţiilor publice, cum ar fi: 
 

 Acordarea de asistenţă tehnică în 
domeniul achiziţiilor publice pentru 
specialiştii în AP din cadrul MDRC şi 
ADR-urilor; 

 Revizuirea şi consultarea proceselor 
de achiziţii publice pentru toate 
proiectele finanţate prin proiectul GIZ; 

 Participarea la procesele de achiziţii 
publice ale ADR-urilor.  

 În următoarele luni, se preconizează 
procesul de achiziţii publice în ADR 
Nord. Participarea la evaluarea 
ofertelor, elaborarea de recomandări 

privind evaluarea şi selectarea celei 
mai bune oferte. Oferirea de sprijin în 
semnarea contractului cu câştigătorul 
licitaţiei de achiziţii publice pentru 
proiect; 

 Finalizarea Ghidului Achiziţiilor Publice 
pentru antreprenori. Organizarea 
şedinţelor de discuţii cu membrii 
Consiliilor de Dezvoltare Regională 
Nord, Sud, Centru şi pentru 
antreprenori (care au participat la 
achiziţiile publice ale ADR-urilor), pe 
tema Ghidului şi cea a pregătirii 
documentelor de licitaţie. Publicarea 
Ghidului pentru antreprenori. 

 Organizarea de sesiuni regionale de 
formare pentru antreprenori, cu 
Camera de Comerţ şi Industrie, având 
drept subiect pregătirea 
documentelor de licitaţie şi predarea 
Ghidul Achiziţiilor Publice pentru a 
antreprenori; 

 Organizarea cursurilor de instruire 
bazate pe necesităţile specifice, cu 
privire la achiziţiile publice şi 
managementul financiar, pentru 
specialiştii în domeniul achiziţiilor 
publice din cadrul MDRC şi ADR-urilor. 

4.2. Managementul proprietăţii publice  

 
În conformitate cu Carta Europeană a 
Autonomiei Locale, proprietatea şi drepturile 
de proprietate constituie unul dintre 
principiile de bază ale autonomiei locale. 
Auto-guvernarea locală ar trebui să deţină 
proprietatea necesară pentru îndeplinirea 
funcţiilor sale şi furnizarea de servicii de bază 
pentru populaţie. Dispunând de proprietate, 
auto-guvernarea locală trebuie să dispună de 
drepturi depline asupra proprietăţii, pentru a-
şi  exercita autonomia de a decide cu privire la 
modul de livrare a serviciilor de bază. Proiectul 
MSPL al GIZ a lucrat la construirea bazei 
pentru gestionarea proprietăţii publice a 
autorităţilor publice locale din Republica 
Moldova. 
 
În timpul perioadei de tranziţie la economia de 
piaţă, în Moldova au fost implementate mai 
multe etape ale reformei drepturilor de 

proprietate publică. Totuşi, deşi au fost 
realizate progrese semnificative, există încă 
probleme care trebuie să fie abordate, de 
exemplu, reglementarea insuficientă a 
relaţiilor dintre proprietatea de stat şi 
proprietatea APL. Ţinând cont de insuficienţe, 
în consultare cu MDRC, s-a decis de a 
identifica problemele în stabilirea drepturilor 
de proprietate şi transferul acestora către APL, 
în ceea ce priveşte proprietatea creată din 
fondurile FNDR şi GIZ. 
 
În acest sens, în 
martie 2012 a 
fost organizat un 
atelier de lucru 
cu participarea 
reprezentanţilor 
MDRC şi ADR-
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urilor. În rezultatul atelierului de lucru, a fost 
identificată lista de probleme pentru studiile 
viitoare. 

 
În urma recomandărilor atelierului de lucru, 
au fost contractate şi realizate două studii 
privind proprietatea publică şi drepturile de 
proprietate pentru infrastructura finanţată de 
FNDR şi GIZ: 
 
Studiul cu privire la stabilirea şi transferul 
drepturilor de proprietate pentru 
infrastructura construită din fondurile FNDR 
şi GIZ 
Obiectivul principal al studiului a fost de a 
analiza cadrul juridic al drepturilor de 
proprietate şi de a determina modul de 
stabilire a proprietăţii şi de transferare a 
drepturilor de proprietate către APL pentru 
infrastructura construită din fondurile FNDR şi 
GIZ. 
 
Concluziile studiului subliniază că diferenţele 
în cadrul juridic cu privire la drepturile de 
proprietate nu permit formularea de 
recomandări specifice metodologice / practici 
cu privire la stabilirea proprietăţii şi transferul 
drepturilor de proprietate către APL, pentru 
infrastructura construită. Studiul face 
recomandări pentru modificarea proprietăţii şi 
a cadrului juridic cu privire la proprietate. 
 
Studiul cu privire la actele administrative şi 
înregistrarea proprietăţii pentru 
infrastructura construită din fondurile FNDR 
şi GIZ 

Obiectivul studiului a fost de a analiza cadrul 
legislativ şi administrativ, în ceea ce priveşte 
infrastructura publică construită în urma 
implementării celor cinci proiecte-pilot în 
cadrul proiectului MSPL al GIZ. Recomandările 
şi concluziile studiului pot fi aplicate şi pentru 
proiectele finanţate din FNDR, şi din alte 
fonduri. De asemenea, acestea se referă la 
măsurile administrative specifice care trebuie 
să fie întreprinse pentru înregistrarea corectă 
a noii infrastructuri. 
 
Activităţile planificate 
 
Pe baza recomandărilor din studiile 
menţionate mai sus, o serie de reguli / 
instrucţiuni vor trebui să fie elaborate şi 
adoptate de către MDRC şi ADR-uri. Totodată, 
trebuie să fie modificat cadrul juridic naţional 
cu privire la proprietate şi drepturile de 
proprietate. Astfel, este planificată 
organizarea unei mese rotunde cu scopul de a 
discuta asupra elaborării  regulilor / 
instrucţiunilor. Masa rotundă va reprezenta o 
platformă de discuţii între părţile interesate 
relevante. 
 
După ce vor fi adoptate regulile / 
instrucţiunile, o serie de ateliere de lucru vor fi 
desfăşurate pentru ADR-urile şi APL-urile 
implicate în proiectele de dezvoltare regională 
finanţate din FNDR şi de către GIZ. În cadrul 
atelierelor de lucru, participanţii vor fi instruiţi 
cu privire la reglementări / instrucţiuni. După 
formare, experţii vor pregăti un raport care va 
sublinia rezultatele pentru subiectele 
discutate în cadrul formării. Îndrumări cu 
privire la etapele de înregistrare şi gestionare 
a unei infrastructuri publice, vor fi elaborate şi 
distribuite APL-urilor. 

4.3. Misiunile de consultanţă şi recrutarea personalului  

În perioada de raportare, personalul 
proiectului a fost extins cu alte 7 persoane. 
Structura proiectului nou este prezentată în 
Anexa 1. În luna martie 2012, Managerul de 
Oficiu şi contabilul au fost angajaţi pe baza 
unui concurs public, împreună cu 
reprezentanţi ai ADR-urilor şi MDRC: 4 
consilieri de planificare şi programare 
regională pentru 3 ADR-uri: Nord, Centru şi 

Sud, şi unul pentru MDRC. În martie 2012 au 
fost angajaţi Ofiţerul de Comunicare şi 
Recepţionistul Proiectului. În aprilie 2012, a 
fost angajat un consilier pentru proiectul 
Dezvoltarea Capacităţilor Regionale şi  
Cooperarea Transfrontalieră în Republica 
Moldova, care este responsabil de punerea în 
aplicare a SUERD, cu locul de muncă în MDRC. 
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II. DEZVOLTAREA CAPACITĂŢILOR 
REGIONALE ŞI COOPERAREA 

TRANSFRONTALIERĂ ÎN REPUBLICA 
MOLDOVA 

 

Scurtă descriere a proiectului 

Proiectul "Dezvoltarea capacităţii de 

dezvoltare regională şi cooperarea 

transfrontalieră în Republica Moldova" este, în 

ca mai mare parte, orientat înspre 

îmbunătăţirea capacităţilor şi competenţelor 

autorităţilor publice locale şi regionale şi 

organizaţiilor din Regiunea de Dezvoltare Nord 

a Republicii Moldova, precum şi ale 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC). 

Acest suport tehnic are drept scop sporirea 

înţelegerii conceptuale a instituţiilor şi 

organizaţiilor partenere cu privire la 

Dezvoltarea Regională în Europa de Sud-Est şi 

în Republica Moldova, precum şi a capacităţii 

tehnice şi administrative în pregătirea şi 

realizarea utilizării eficiente a sprijinului 

finanţat de către programele UE CTF şi CTN şi 

de Fondul Naţional pentru Dezvoltare 

Regională din Moldova. 

La momentul actual, se resimte insuficienţa de 

experienţă în elaborarea şi implementarea 

proiectelor de investiţii şi de dezvoltare a 

capacităţii în Republica Moldova. Pe lângă 

faptul că numărul de companii de consultanţă 

cu experienţă în elaborarea şi implementarea 

proiectelor este limitat, cooperarea cu 

autorităţile publice locale (APL) şi structurile 

regionale nou-create este sub-dezvoltată şi 

produce un decalaj între necesităţile de 

dezvoltare ale APL şi activităţile 

corespunzătoare. În timp ce bugetele 

disponibile ale programelor de dezvoltare 

naţionale şi / sau internaţionale (de exemplu, 

Programele CTF/CTN finanţat de UE în baza 

politicii UE de coeziune şi IEVP în perioada 

curentă de finanţare 2007 - 2013) 

înregistrează o creştere substanţială de la an 

la an (o creştere putând fi de aşteptată şi în 

2014), capacităţile foarte limitate ale 

structurilor locale şi regionale, precum şi 

capacitatea de absorbţie insuficientă a APL 

duce la un număr mare de oportunităţi 

pierdute. Vorbind despre posibilităţile şi 

potenţialul programelor UE (CTF-, CTN-) şi 

naţionale, care sunt implementate în 

Republica Moldova, precum şi despre 

cerinţele ce ţin de politicile, administraţia şi 

societatea civilă din aceste regiuni, se poate 

observa nevoia urgentă de îmbunătăţire a 

calităţii activităţilor instituţiilor deja existente. 

Capacităţile administrative ale administraţiei 

Moldovei, în special la nivel regional şi local, 

nu sunt satisfăcătoare pentru realizarea 

obiectivelor şi scopurilor definite.  

Un aspect esenţial al proiectului este utilizarea 

fondurilor disponibile pentru finanţarea 

măsurilor de dezvoltare locală şi regională în 

regiunea (regiunile) ţintă într-un mod 

strategic.  

Scopul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare regională şi transfrontalieră în 

Republica Moldova" este orientat înspre 

îmbunătăţirea capacităţilor de dezvoltare 
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regională şi a competenţelor autorităţilor 

publice locale şi regionale, ale sectorului privat 

şi organizaţiilor societăţii civile din Regiunea 

de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova în 

pregătirea şi realizarea unei cooperări 

eficiente între diferitele părţi interesate, cu 

administraţia centrală şi cu potenţialii 

parteneri de cooperare din ţările vecine. 

Proiectul se referă la două componente:  

 Acordarea de asistenţă tehnică pentru 

Regiunea de Dezvoltare Nord cu 

privire la identificarea proiectului  şi 

pregătirea pentru solicitările de oferte 

şi participarea la Acordarea de 

asistenţă MDRC, în baza solicitărilor 

specifice pe termen scurt.  

 

 

Obiectivele:  

 Consolidarea capacităţilor actorilor 

locali cu privire la conceptul de 

dezvoltare regională şi la cooperarea 

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 proiectelor 

de bază pentru regiune. 

 Promovarea programelor UE în 

regiune.

Istoricul activităţilor 

 

Data exactă a începerii activităţilor: 

decembrie 2011 

În timpul perioadei decembrie 2011 - ianuarie 

2012, au fost organizate patru sesiuni de 

instruire pentru regiunile Centru şi Sud ale 

Republicii Moldova, cu privire la gestionarea 

ciclului de proiect în vederea celei de-a doua 

solicitări de oferte, lansate în cadrul 

Programului Operaţional Comun România-

Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.  

Programul de instruire "Elaborarea de 

proiecte transfrontaliere", organizat în cadrul 

proiectului "Dezvoltarea capacităţii de 

cooperare regională şi transfrontalieră în 

Republica Moldova", a fost împărţit în patru 

sesiuni, două dintre care au fost teoretice şi 

două practice. 

În perioada dintre sesiunile de instruire,  

furnizorul de servicii şi experţii GIZ au oferit 

asistenţă în identificarea ideilor de proiect, 

elaborarea propunerilor de proiect, precum şi 

în crearea de parteneriate regionale şi 

transfrontaliere.  Pentru al doilea APP din 

cadrul Programului Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, de către participanţii la programul de 

formare au fost prezentate 12 note 

conceptuale. 

În aprilie, GIZ, în colaborare cu MDRC, a decis 

să sprijine Oficiul Antenă Chişinău (punctul de 

contact pentru ţară), prin angajarea a doi 

experţi superiori pentru implementarea 

activităţilor care urmează să fie desfăşurate în 

perioada aprilie - septembrie 2012, asigurând 

astfel desfăşurarea reuşită şi eficientă a 

programului de cooperare transfrontalieră pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

Strategia UE adoptată recent pentru Regiunea 

Dunării (SUERD) oferă un cadru general pentru 

părţile programului din regiunea Europei de 

Sud-Est, cu scopul de a favoriza atât 

integrarea, cât şi dezvoltarea integratoare. 

Strategia propune un plan de acţiuni, care 

necesită un angajament puternic din partea 
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ţărilor şi a părţilor interesate. Comisia va 

evalua periodic progresul. În urma acestor 

evaluări, acţiunile şi proiectele finalizate vor fi 

actualizate sau înlocuite. Accentul se va pune 

pe o abordare integrată bazată pe locaţie. 

Legăturile reuşite între zonele urbane şi 

rurale, accesul echitabil la infrastructură şi 

servicii, precum şi condiţiile de viaţă 

comparabile vor promova coeziunea 

teritorială, care la momentul actual reprezintă 

un obiectiv explicit al UE. În Moldova, 

structura naţională pentru implementarea 

SUERD constă dintr-un grup de lucru inter-

ministerial (Comitetul director), prezidat de 

Coordonatorul Naţional al SUERD, 

viceministrul dezvoltării regionale şi 

construcţiilor. 

Grupul de lucru (GL) inter-ministerial, este 

alcătuit din experţi, care sunt membri ai 

Grupurilor directoare pentru domeniile 

prioritare ale SUERD. Secretariatul General 

este asigurat la momentul actual de către 

specialiştii ministerului din cadrul direcţiei 

relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, 

şi direcţiei dezvoltare regională. Cu scopul de 

a asigura un dialog eficient şi consultanţă de 

specialitate pentru proiecte şi activităţi, se 

planifică să fie creat un consiliu consultativ 

format din reprezentanţi ai sectorului non-

guvernamental, sectorului privat şi 

administraţiei publice locale. În calitate de 

instituţie a administraţiei publice centrale 

responsabilă pentru politicile de dezvoltare 

regională din ţară, MDRC, în cadrul agenţiilor 

sale de dezvoltare regională, va promova 

includerea acţiunilor SUERD relevante. În 

acest sens, GIZ, în colaborare cu MDRC, a 

angajat un consultant cu normă întreagă, care, 

din aprilie 2012 până în noiembrie 2012, va 

acorda asistenţă viceministrului în 

implementarea Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării. 

 

 

Realizările în perioada de raportare  

 

Evaluarea necesităţilor de dezvoltare  

În perioada 

de 

raportare, a 

fost 

elaborat în 

comun şi  

semnat un 

memorandum de înţelegere între Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC), 

Academia de Administrare Publică pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova (AAP) şi  

Agenţia de Cooperare Internaţională a 

Germaniei (GIZ). Cooperarea are drept scop 

de a îmbunătăţi procesul de implementare a 

politicii de dezvoltare regională prin 

dezvoltarea capacităţii administraţiei publice 

locale de nivelul I şi II (APL I, II), Agenţiilor 

pentru Dezvoltare Regională (ADR), Consiliilor 

pentru Dezvoltare Regională (CDR). 

Rezultatele estimative ale activităţilor 

planificate sunt: 

1. Programul de instruire al Academiei de 

Administrare Publică (AAP) va fi evaluat şi 

actualizat în conformitate cu evoluţia actuală a 

politicii de dezvoltare regională. 

3. Curriculum-ul pentru un curs de instruire cu 

privire la Planificarea şi Programarea 

Regională şi Locală, va fi elaborat şi 

implementat în comun de către Academia de 

Administrare Publică şi MDRC. Acest curs va fi 

dedicat reprezentanţilor administraţiei publice 

locale de nivelul I şi II din Republica Moldova, 

personalului ADR-urilor şi membrilor CDR. 

Curriculum-ul va fi elaborat pe baza 
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programelor existente, implicând în acest 

proces toate părţile la memorandum. 

4. Va fi organizat programul de formare de 

formatori (FdF), pentru specialiştii implicaţi în 

implementarea cursului de instruire privind 

planificarea şi programarea regională şi locală. 

5. Vor fi organizate sesiuni de informare şi 

instruire în regiuni, cu implicarea de formatori 

instruiţi, dacă va exista o astfel de necesitate. 

În această perioadă, a fost constituit grupul de 

lucru pentru coordonarea activităţilor şi 

dezvoltarea în continuare a relaţiilor dintre 

parteneri în adoptarea şi promovarea politicii 

de dezvoltare regională. Pentru realizarea 

obiectivului memorandumului, grupul a 

elaborat şi a aprobat planul de acţiuni. În 

prezent, sunt analizate materialele pentru 

programul de instruire "Managementul şi 

elaborarea programelor / proiectelor". La data 

de 7 iunie este planificată şedinţa de lucru 

pentru a discuta conceptul programului de 

instruire şi propunerile de îmbunătăţire. 

La data de 23 martie, Asociaţia a absolvenţilor 

Academiei de Administrare Publică pe lângă 

Preşedintele Republicii Moldova (AAP), în 

colaborare cu partenerii, a organizat 

conferinţa finală a proiectului "Consolidarea 

capacităţii administraţiei publice locale faţă 

de standardele UE şi celor mai bune practici". 

Cu 

scopul 

de a 

încuraja 

colabora

rea în 

instruire

a APL-

urilor cu 

privire la elaborarea şi managementul 

proiectelor, GIZ a oferit AAP un grant de 

3.000,00 de euro pentru proiectul 

„Consolidarea capacităţii administraţiei 

publice locale faţă de standardele UE şi celor 

mai bune practici". Într-un memorandum de 

înţelegere semnat între GIZ şi AAP, se remarcă 

faptul că GIZ va contribui financiar cu 10% în 

baza cerinţei de co-finanţare a proiectului, 

finanţat prin Programul Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013, Prioritatea 3 "Cooperare de la om la 

om", Măsura 3.1 Guvernarea locală şi 

regională. 

Această subvenţie locală a fost destinată 

exclusiv pentru a contribui la: 

1. Organizarea programului de formare de 

formatori cu privire la managementul 

proiectului în perioada 27 iunie – 1 iulie 2011. 

Cursul de formare va avea loc la Iaşi şi a reunit 

reprezentanţi ai Academiei de Administrare 

Publică pe lângă Preşedintele Republicii 

Moldova, Asociaţiei absolvenţilor Academiei 

de Administrare Publică pe lângă Preşedintele 

Republicii Moldova, Centrului de Asistenţă 

pentru Autorităţile Publice, Chişinău, 

Agenţiilor de Dezvoltare Regională din 

Republica Moldova, Centrului Regional de 

Formare Continuă pentru Administraţia 

Publică Locală, Iaşi, România, şi Agenţiei 

pentru Dezvoltare Regională, Odesa, Ucraina. 

În timpul cursului, participanţii vor fi implicaţi 

activ în discuţii. Activităţile practice se vor axa 

pe următoarele subiecte: principiile de bază 

ale managementului de proiect, scrierea 

propunerilor de proiect, etapele şi procesele 

de management de proiect, vizibilitatea, 

monitorizarea şi evaluarea proiectelor. De 

asemenea, participanţii vor lua parte la 

exerciţiile de completare a formularului de 

aplicare. Spre sfârşitul cursului de formare, 

participanţii îşi vor consolida cunoştinţele 

teoretice şi abilităţile practice şi vor obţine 

competenţele necesare pentru completarea 

formularelor de aplicare şi a propunerilor. De 

asemenea, participanţii vor învăţa cum să 

identifice şi să minimizeze riscurile care survin 

în procesul de implementare a proiectelor şi 

ce mecanisme de monitorizare şi evaluare pot 

fi utilizate. 
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2. Elaborarea a două ghiduri:  

 Modele de cele mai bune practici 

pentru elaborarea şi scrierea 

proiectelor. Acest ghid conţine noţiuni 

de bază privind gestionarea de 

proiecte, o cerere de finanţare, 

matricea logică, precum şi cele mai 

frecvente greşeli în scrierea de 

proiecte şi exemple de proiecte 

implementate cu succes în Republica 

Moldova şi ţările partenere; 

 Ghidul aplicantului pentru scrierea 

proiectului, de la teorie la practică - 

conţine elemente privind colectarea 

de fonduri pentru APL, sfaturi practice 

privind identificarea de idei de 

proiecte, finanţatori şi crearea de 

parteneriate viabile. 

 Scopul proiectului „Consolidarea 

capacităţii administraţiei publice 

locale faţă de standardele UE şi celor 

mai bune practici" a fost de a 

promova cooperarea între instituţiile 

de formare profesională în domeniul 

administraţiei publice din Republica 

Moldova, România şi Ucraina, de a 

consolida capacitatea de formare şi de 

a oferi resurse de dezvoltare 

funcţionarilor publici din cadrul 

autorităţilor locale, cu scopul de a 

îmbunătăţi calitatea serviciilor publice 

pentru crearea unei administraţii 

publice eficiente şi competente, 

ajustate la Standardele Europene. 

Obiectivele proiectului au fost: 

1. Stabilirea reţelei de parteneri în vederea 

elaborării de metode şi proceduri sistematice 

şi pentru programele de formare continuă 

pentru formatori; 

2. Crearea unui sistem integrat şi permanent 

de formare în cadrul instituţiilor de formare în 

domeniul administraţiei publice; 

3. Îmbunătăţirea capacităţilor funcţionarilor 

publici locali şi administratorilor / furnizorilor 

de servicii publice în domeniul utilizării 

principiilor de bună guvernare; 

4. Dezvoltarea capacităţilor administraţiei 

locale în domeniile elaborării şi implementării 

proiectelor, promovării de acorduri şi 

parteneriate, atragerii de investiţii în sectorul 

public prin identificarea oportunităţilor de 

finanţare şi a proiectelor pentru îmbunătăţirea 

infrastructurii. 

Pe 30 mai 2012, a fost semnat 

Memorandumul de Înţelegere între raionul 

Făleşti / ONG "CUTEZATORUL" şi GIZ. Raionul 

Făleşti, ca şi partener principal, începe 

implementarea proiectului CTF 

"Îmbunătăţirea transfrontalieră a 

managementului deşeurilor solide municipale 

în Republica Moldova, România şi Ucraina", 

selectat în cadrul primei solicitări de oferte 

pentru Programul Operaţional Comun 

România-Ucraina-Republica Moldova 2007-

2013. În acest context, conform cerinţei de co-

finanţare, GIZ va contribui financiar cu 10%, 

oferind o subvenţie de 619 520 lei raionului 

Făleşti şi 40 000 lei pentru ONG 

"CUTEZATORUL", care este, de asemenea, un 

partener al acestui proiect. 

Scopul proiectului este de a îmbunătăţi 

gestionarea deşeurilor municipale solide, prin 

contribuirea la stabilirea unui management 

adecvat al deşeurilor solide în zona 

transfrontalieră România-Ucraina-Republica 

Moldova. 

Obiectivele proiectului sunt:  

1. De a reduce volumul de deşeuri solide de la 

poligoanele de deşeuri din regiunile vizate de 

proiect 

2. Îmbunătăţirea stării mediului în regiunile 

vizate de proiect 

3. De a ridica nivelul de conştientizare şi 

informare a publicului cu privire la gestionarea 

deşeurilor, în regiunile vizate de proiect 
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4. De a promova cooperarea transfrontalieră 

între autorităţi şi public   

Susţinerea implementării Strategiei UE 

pentru Regiunea Dunării 

Din noiembrie 2011, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor al Republicii 

Moldova a fost desemnat în calitate de 

autoritate naţională responsabilă pentru 

coordonarea Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării (SUERD). Coordonatorul Naţional, în 

persoana viceministrului, coordonează 

activitatea Grupului director, format din 13 

experţi pe domeniile prioritare, reprezentând 

instituţiile relevante pentru unsprezece 

priorităţi ale Strategiei. 

Unele dintre principalele provocări în acest 

proces sunt: 

 Lipsa unei structuri operaţionale 

puternice, care să facă procesul de 

implementare eficient; 

 Vizibilitate insuficientă; 

 Pasivitatea şi participarea scăzută a 

grupului interministerial de experţi la 

evenimentele şi activităţile legate de 

Strategia Dunării; 

 Lipsa comunicării eficiente în rândul 

grupului interministerial de experţi. 

Rezultatele aşteptate de pe urma sprijinului 

oferit de către GIZ Coordonatorului Naţional în 

contextul SUERD sunt: 

 Republica Moldova implementează 

activ Strategia UE pentru Regiunea 

Dunării; 

 Este elaborate planul naţional de 

acţiuni; 

 Sprijin relevant este oferit Ministerului 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, 

în procesul de implementare a SUERD. 

La data de 04 mai 2012, consultantul GIZ a 

facilitat întâlnirea grupului interministerial, la 

care au fost accentuate principalele 

responsabilităţi în procesul de implementare 

şi provocările potenţiale. În acest sens, pentru 

îmbunătăţirea procesului de implementare a 

SUERD în Republica Moldova, au fost 

elaborate documente conceptuale cu 

recomandări pentru coordonatorul naţional 

referitoare la strategia de comunicare, 

implicarea părţilor interesate, îmbunătăţirile 

structurii operaţionale şi cooperarea cu 

partenerii. 

Totodată, pentru o mai bună planificare a 

evenimentelor SUERD, la nivel de coordonare 

este important să se elaboreze un grafic care 

să conţină termenele de raportare, întâlnirile, 

etc. În această perioadă, graficul a fost 

elaborat şi prezentat coordonatorului 

naţional, fiind ulterior prezentat la întâlnirea 

cu experţii pe domeniile prioritare ale SUERD. 

De asemenea, pentru a facilita procesul de 

coordonare, există este necesar de a colecta 

informaţiile relevante cu privire la activităţile 

SUERD. Rapoartele experţilor pe domeniile 

prioritare către coordonatorul naţional, 

constituie parte indispensabilă a procesului de 

coordonare. În acest sens, au fost elaborate 

procedurile de raportare şi au fost notificaţi 

experţii în domeniile de prioritate. 

În perioada de raportare a fost elaborat un 

ghid pentru experţii pe domeniile prioritare, 

(pe baza recomandărilor Comisiei Europene), 

care sugerează principalele acţiuni care 

urmează să fie luate în considerare, rolul lor în 

procesul de implementare, tipuri de activităţi, 

etc. Ghidul a fost elaborat şi prezentat în 

cadrul întâlnirii a treia cu experţii pe domeniile 

prioritare. De asemenea, a fost elaborată o 
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listă de posibilităţi de finanţare relevante 

eligibile pentru autorităţile publice din 

Republica Moldova, ONG-uri, companii private 

şi care respectă contextul SUERD. 

După cum a fost menţionat mai sus, structura 

operaţională a SUERD în Republica Moldova 

denotă imperfecţiuni care fac dificilă 

coordonarea şi implementarea procesului. 

Mai mult decât atât, experţii pe domeniile 

prioritare nu sunt familiarizaţi cu mecanismele 

care pot fi utilizate pentru a eficientiza 

implementarea Strategiei. Recomandările în 

acest sens au fost de a îmbunătăţi structura 

operaţională, făcând-o mai eficientă şi mai 

productivă. A fost sugerat ca fiecare 

reprezentant al instituţiei relevante să creeze 

un sub-grup la nivel de instituţie şi să 

coopereze strâns cu părţile interesate 

(societatea civilă, sectorul privat, instituţiile 

academice, colegi din alte ţări, etc.) Ulterior, în 

adresa grupului interministerial au fost 

expediate scrisori oficiale semnate de către 

coordonatorul naţional, prin care se cere 

constituirea grupurilor de lucru la nivel de 

instituţie. Aceste sub-grupuri sunt menite să 

faciliteze procesul de implementare şi 

coordonare a priorităţii relevante. 

Mai mult, principalele recomandări cu privire 

la structura operaţională şi matricea de 

implementare a SUERD în Republica Moldova 

au fost cuprinse într-o scrisoare expediată 

Prim-ministrului. Nota conţinea propuneri 

privind necesitatea de a aproba  prin 

Hotărârea Guvernului mandatul 

coordonatorului naţional, structura 

operaţională / organigrama, planul de acţiuni 

SUERD, de a determina mecanismele de 

supraveghere şi de raportare cu privire la 

implementarea SUERD.  S-a propus de a crea 

grupuri de lucru în cadrul fiecărei instituţii 

implicate în implementarea SUERD. În cele din 

urmă, pentru îmbunătăţirea vizibilităţii şi 

comunicării, fiecare instituţie implicată, 

trebuie să creeze pe pagina web un meniu 

dedicat SUERD. 

Pentru a susţine experţii pe domenii prioritare 

în procesul de implementare a SUERD, 

consultantul GIZ a lansat iniţiativa de a 

organiza reuniuni la nivelul fiecărei instituţii 

implicate în implementarea SUERD. Scopul a 

fost de a explica cerinţele de raportare către 

coordonatorul naţional, propunerile pentru 

planul de acţiune şi activităţile viitoare în 

cadrul Strategiei. Odată ce a fost lansată 

propunerea de instruire / îndrumare a 

experţilor pe domeniile prioritare, la cererea 

experţilor de la Domeniul Prioritar (DP) 1: 

Îmbunătăţirea mobilităţii şi multimodalitatea, 

a fost organizată o şedinţă la care au fost 

explicate detaliile cu privire la procedurile de 

raportare, planul de acţiuni, comunicare, 

formarea sub-grupului, etc. Şedinţa a fost 

organizată cu reprezentanţii Ministerului 

Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al 

Republicii Moldova. Mai mult decât atât, au 

avut loc discuţii cu experţi din cadrul 

Ministerului Economiei şi Academiei de 

Ştiinţe. 

Planul de acţiuni trebuie să fie unul dintre 

documentele principale la nivel naţional cu 

privire la implementarea SUERD în Republica 

Moldova. Proiectul planului de acţiuni a fost 

elaborat şi prezentat în a treia şedinţă cu 

experţii pe domeniile prioritare şi în plus, 

printr-o scrisoare oficială experţii pe domeniile 

prioritare au fost rugaţi să trimită propuneri 

relevante privind priorităţile SUERD care sunt 

coordonate de către instituţia lor. 

O altă recomandare a coordonatorului 

naţional a fost de a organiza întrunirea lunară 

cu grupul interministerial de experţi. 

Întrunirile cu experţii pe domeniile prioritare 

reprezintă unul dintre principalele mecanisme 

ale procesului de coordonare a SUERD în 

Republica Moldova. În acest context, la 

întrunirea interministerială organizată pe 17 

mai, experţilor pe domenii prioritare le-au fost 

oferite îndrumări necesare pentru a-i implica 

activ în procesul de implementare. 
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În cele din urmă, în perioada de raportare, 

consultantul GIZ a convenit cu coordonatorul 

naţional SUERD de a începe pregătirile pentru 

Ziua Dunării în Republica Moldova, organizând 

întrunirii cu experţii pe domeniile prioritare, 

reprezentanţi ai Agenţiilor de Dezvoltare 

Regională şi părţile interesate. Ziua Dunării 

este o iniţiativă care îşi propune să 

sensibilizeze publicul cu privire la 

oportunităţile oferite de Dunăre şi la 

necesitatea de promovare a dezvoltării 

durabile. 

Susţinerea Oficiului Antenă (OA) al CTF din 

Chişinău în activităţile  implementate 

Pentru a asigura buna implementare a 

proiectelor, structurile de management şi 

beneficiarii / parteneri proiectului au primit 

asistenţa necesară. 

Pe 22 mai, Cancelaria de Stat a desfăşurat 

consultări publice cu privire la aspectele 

reflectate în Ghidul cerinţelor naţionale ale 

Republicii Moldova relevante pentru 

implementarea proiectelor finanţate în cadrul 

Programelor IEVP CTF. Ghidul conţine 

subiectele ce ţin de înregistrarea proiectului, 

lansarea şi implementarea proiectului, auditul 

şi raportarea în cadrul proiectului, precum şi 

actele juridice şi formularele necesare. 

Aproximativ 50 de părţi interesate (beneficiari 

de proiecte şi instituţii publice relevante), au 

participat la eveniment, cu scopul de a discuta 

toate aspectele reflectate în ghidul menţionat 

mai sus, problemele existente şi posibile 

soluţii. În acest sens, experţii OA au asigurat 

aspectele logistice şi au elaborat prezentări pe 

următoarele teme: deschiderea unui cont 

bancar, primirea şi transferul de bani în 

Republica Moldova şi în afara acesteia; 

schimbul valutar; cerinţele de contabilitate ale 

proiectului; recrutarea personalului pentru 

implementarea proiectului; subcontractarea 

experţilor naţionali; subcontractarea 

experţilor internaţionali; calculul şi 

contabilizarea salariului pentru personalul 

proiectului; plata cheltuielilor de deplasare şi a 

diurnelor experţilor din Moldova şi din 

străinătate; costurile administrative; calculul şi 

contabilizarea costului spaţiilor de birou 

pentru proiect; dreptul de proprietate asupra 

echipamentelor, investiţiilor, obiectelor de 

proprietate intelectuală şi rezultatelor 

proiectului; aspectele de vizibilitate şi de 

comunicare. 

Luând în consideraţie faptul că aproximativ 80 

de instituţii sunt implicate în proiectele de 

cooperare transfrontalieră, în calitate de 

beneficiar sau partener, iar în viitor numărul 

lor tinde să crească, în funcţie de performanţa 

RM în cadrul ultimei apel de propuneri de 

proiecte (APP), este necesar sprijinul 

autorităţilor naţionale, pentru ajustarea 

cadrului juridic la cerinţele programului. 

Astfel, în urma consultărilor publice, s-a decis 

să fie elaborat un document de monitorizare 

ulterioară care să circule la toate părţile 

interesate relevante (autorităţile naţionale, 

structura programului), cu scopul de a găsi 

soluţii la provocările actuale. De asemenea, va 

fi creată o platformă de colaborare şi 

comunicare între instituţii şi beneficiari, 

pentru a preveni eşecurile în timpul 

implementării şi pentru a proteja interesele 

instituţiilor naţionale în cadrul programelor. 

Anunţul cu privire la consultarea publică a fost 

elaborat încărcat pe pagina web a Cancelariei 

de Stat. Evenimentul a fost organizat ca 

urmare a sprijinului financiar din partea GIZ, 

IDCR/UE şi a proiectului UE "Suport pentru 

Cancelaria de Stat. 

Astfel, sprijinul necesar a fost oferit de către 

partenerii din Moldova din cadrul primei 

solicitări de oferte de proiecte POC BMN, 

urmând să fie inclus în anexa 1. din Hotărârea 

Guvernului nr. 246 cu privire la modul de 

aplicare a cotei 0 a TVA pentru livrarea în ţară 

a bunurilor şi serviciilor de asistenţă tehnică şi 

a proiectelor investiţii. Astfel, lista partenerilor 

din Moldova a fost elaborată şi trimisă 

Cancelariei de Stat. 
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Cu scopul de a sprijini structurile de 

management ale programului, a fost analizat 

proiectul de regulament privind procedura de 

apel în cadrul Programului Operaţional Comun 

pentru Bazinul Mării Negre 2007-2013 iar 

Autoritatea Naţională a oferit comentariile 

relevante. ACM pentru POC BMN vine cu 

propunerea de a majora finanţarea IEVP 

disponibilă pentru a doua solicitare de oferte 

de proiect în cadrul Programului Operaţional 

Comun CTF. În această privinţă, observaţii 

pertinente au fost prezentate Autorităţii 

Naţionale. Mai mult, comentariile cu privire la 

modificarea acordurilor de finanţare dintre 

Republica Moldova şi Uniunea Europeană 

pentru programele operaţionale comune 

"Bazinul Mării Negre" şi "România-Ucraina-

Republica Moldova", au fost trimise în atenţia 

Autorităţii Naţionale. 

Experţii Oficiului Antenă au participat la masa 

rotundă a experţilor naţionali privind Strategia 

UE pentru Regiunea Dunării. Prezentarea cu 

privire la proiectele de cooperare 

transfrontalieră, care sunt conforme cu 

Strategia Dunării, a fost elaborată şi 

prezentată în timpul evenimentului. 

În ceea ce priveşte activităţile de informare, 

expertul Oficiului Antenă a asistat proiectele 

cu îndrumări privind vizibilitatea, ori de câte 

ori a fost necesar. Astfel, au fost verificate şi 

corectate materialele de vizibilitate şi 

comunicare prezentate de proiectele: 

"Reţeaua transfrontalieră pentru agricultură 

ecologică" (EcoAgriNet); "Acţionăm împreună 

pentru un mediu mai curat - atitudine şi 

implicare", "O abordare transfrontalieră a 

valorificării şi managementului patrimoniului 

cultural", proiect finanţat în cadrul 

Programului Bazinului Mării Negre 

"AGROinform". De asemenea, normele de 

vizibilitate şi modelele pentru materiale de 

vizibilitate sunt furnizate zilnic beneficiarilor şi 

partenerilor proiectelor. 

Unele dintre activităţile de informare au fost 

desfăşurate în mod continuu, cum ar fi: 

contribuirea la actualizarea versiunii în limba 

română / engleză a paginii web a programelor, 

asigurarea vizibilităţii IEVP CTF, inclusiv 

susţinerea proiectelor cu îndrumări privind 

vizibilitatea ori de câte ori este necesar; 

actualizarea permanentă a bazelor de date 

gestionate de secretariatele tehnice comune 

cu detaliile de contact ale organizaţiilor, 

instituţiilor şi autorităţilor, cum ar fi aplicanţii, 

beneficiarii şi / sau părţile interesate ale 

programului, precum şi mass-media. 

Conferinţa anuală organizată de către 

Programul pentru Europa de Sud-Est (SEE) va 

avea loc pe 29 iunie 2012, în Bologna, Italia. 

Trebuie să fie asigurată legătura dintre 

cooperarea teritorială actuală şi viitoare, iar 

conferinţa îşi propune să fie un forum în 

cadrul căruia un şir de discuţii politice şi 

tematice vor face legătura dintre rezultatele 

programului şi provocările viitoare. Conferinţa 

va reuni până la 400 de participanţi, inclusiv 

practicieni, reprezentanţi ai Comisiei 

Europene, Parlamentului European, oficiali 

guvernamentali şi experţi din ţările Europei de 

Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor 

internaţionale şi ai mediului academic, autori 

de proiecte potenţiale. Având în vedere 

importanţa evenimentului, experţii OA au 

început activităţile de pregătire, cu scopul de a 

asigura participarea delegaţiei moldoveneşti la 

eveniment. 

Conferinţa anuală din cadrul POC BMN va 

avea loc la Chişinău. În acest sens, experţii OA 

au început să se coordoneze cu Secretariatul 

Tehnic Comun (POC BMN) aspectele logistice 

ale evenimentului: Programul prealabil al 

evenimentului, locaţia, lista participanţilor, 

etc. 

Asistenţă relevantă a fost oferită Comitetelor 

de Evaluare şi Monitorizare legate de 

Programele IEVP CTF (POC BMN, CTN pentru 

Europa de Sud-Est). În contextul procedurii 
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scrise de aprobare a proiectului de scară largă 

"Îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a 

Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD), prin integrarea în 

comun a sistemelor de monitorizare şi 

atenuarea eficientă a consecinţelor 

accidentelor, în ceea ce priveşte populaţia din 

cadrul teritoriului comun România, Ucraina şi 

Republica Moldova" şi "Infrastructura 

transfrontalieră (infrastructura de 

comunicaţii) între România şi Republica 

Moldova", experţii din cadrul OA au elaborat 

comentariile relevante pe care le-au prezentat 

în atenţia Autorităţii Naţionale / CCM 

(membrilor din Republica Moldova). De 

asemenea, au fost elaborate şi prezentate în 

atenţia Autorităţii Naţionale / CCM 

(membrilor din Republica Moldova) observaţii 

cu privire la planul de lucru şi bugetul de AT 

pentru anul 2012 în cadrul CTN pentru Europa 

de Sud-Est. 

Experţii OA au asigurat participarea la 

reuniunea Comitetului Comun de 

Monitorizare pentru POC BMN (14-16 mai), 

programată pentru aprobarea raportului 

tehnic şi financiar pentru al doilea APP. În 

acest sens, observaţii cu privire la rapoartele 

tehnice şi financiare au fost elaborate şi 

transmise Comitetului Comun de Monitorizare 

(membrilor din Moldova). De asemenea, 

raportul cu privire la discuţiile şi deciziile luate 

în cadrul reuniunii Comitetului Comun de 

Monitorizare, a fost elaborat şi trimis în 

atenţia Cancelariei de Stat. 

Asistenţa necesară a fost oferită autorităţii 

contractante şi evaluatorilor desemnaţi de 

către autoritatea Republicii Moldova, în 

evaluarea aplicaţiilor cu o componentă 

externă (moldovenească). Astfel, Cancelaria 

de Stat i-au fost oferite clarificări cu privire la 

aplicaţia cu numărul de referinţă 1/1/87, din 

partea Aplicantului Consiliul Local din s. Ulmu, 

"Îmbunătăţirea accesibilităţii în regiunea 

transfrontalieră Ialoveni – Vaslui, prin 

conectarea regiunii la reţeaua europeană de 

transport - acces E581". Şi au fost analizate 8 

propuneri de proiecte în cadrul celui de-al 

treilea apel de propuneri de proiecte pentru 

CTN SEE. 

Autorităţile contractante au beneficiat de 

asistenţă în verificarea eligibilităţii formale 

(verificarea conformităţii administrative a 

aplicaţiilor). Expertul din cadrul Oficiului 

Antenă participă la a doua etapă de verificare 

administrativă pentru a doua solicitare de 

oferte din cadrul Programului Operaţional 

Comun România-Ucraina-Republica Moldova, 

în calitate de evaluator intern pentru 

Prioritatea 3. La a doua solicitare de oferte de 

proiecte, au fost depuse aproximativ 1060 

Note Conceptuale. Verificarea administrativă a 

început pe 27 februarie (Iaşi - Prioritatea 3, 

Suceava - P1 si P2). Experţii de la Oficiul 

Antenă au fost delegaţi să acţioneze în calitate 

de evaluatori interni. După ce au verificat 475 

de notele conceptuale, au fost solicitate 

aproximativ 200 de clarificări, care trebuie să 

fie verificate şi analizate pentru o decizie 

ulterioară. 

Totodată, au fost oferite consultaţii tuturor 

partenerilor interesaţi eligibili. În acest sens, 

prezentările privind programele (generale) de 

cooperare transfrontalieră şi mecanismul de 

implementare a proiectului CTF au fost oferite 

în cadrul sesiunii de instruire pentru 

personalul Cancelariei de Stat (Direcţia politici, 

planificare strategică şi asistenţă externă), 

organizate de proiectul "Suport pentru 

Cancelaria de Stat", fiind asigurată 

participarea la întâlnirea cu Ministerul 

Afacerilor Interne pe problemele legate de 

participarea la programele de cooperare 

transfrontalieră şi la alte instrumente 

finanţate de către UE. 

Au fost desfăşurate lucrări de pregătire pentru 

asigurarea participării în cadrul primului târg 

al regiunilor din sud-estul Europei 2012. 

Scopul acestui eveniment este de a reuni toţi 

reprezentanţii relevanţi ai regiunilor din sud-
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estul Europei, cum ar fi autorităţile regionale, 

autorităţile locale, reprezentanţi diplomatici, 

companiile, organizaţiile societăţii civile, 

organizaţiile internaţionale şi alţi oaspeţi 

relevanţi, care să prezinte realizările lor 

deosebite în domeniul lor de activitate. 

Obiectivul principal al acestui eveniment este 

de a stabili relaţii de cooperare pe termen 

lung între diferitele părţi interesate la nivel 

regional din Europa de Sud-Est, prin transferul 

de idei, cunoştinţe si experienţă în dezvoltarea 

regională. În timpul evenimentului, expertul 

Oficiul Antenă va prezenta experienţa 

Republicii Moldova legată de implementarea 

proiectelor de cooperare transfrontalieră.
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ANEXE 
 

Anexa #1 Structura proiectului “Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 
Republica Moldova” 

 



Raport de progres nr. 5 cu privire la implementarea proiectelor GIZ 

 

 61  
 

Anexa #2 Schema: Programarea şi Planificarea Regională 

Strategia Naţională de Dezvoltare, incl. Planul de Implementare / 2008-2011, 2012-2020 (proiect)/

aprobat de Parlament

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională, incl. Documentul Unic de Program şi documentele 

anuale de implementare / 2010-2012, 2012-2014 (proiect) / aprobată de GM (Strategia şi Documentul 

Unic de Program), resp. de CNCDR (documentele anuale de implementare)N
IV

E
L

 N
A

Ţ
IO

N
A

L

Strategiile Regionale de Dezvoltare (SRD) (în 3 regiuni pentru 2010-2016) 

(definesc obiectivele de dezvoltare fizică; conţin priorităţi; implementarea încă nu este prioritizată; în prezent, 14 
proiecte implementate)C

D
R

Strategiile naţ. stabilesc cadrul, priorităţile 
pentru SRD; SRD aprobate de CDR; în prezent, 
SRD sunt slab armonizate cu Strategiile Naţ.

Planuri Operaţionale Regionale (POR) (echiv. 
“Master Planului”,sau “Programului de dezvoltare 
regională”)

(în 3 regiuni pentru 2010-2012) 

(în prezent, o listă de proiecte, conformă SRD)

A
D

R
 e

la
b

o
re

a
z
ă

C
D

R
 a

p
ro

b
ă

POR elaborate de ADR cu date de la 
administraţia raioanelor.  

IP 1: Perfecţionarea POR prin luarea în 
consideraţie a priorităţilor locale / participării 
publice; clustering; ordinea proiectelor

Linia multiplicativă a Fişelor Investiţionale (SFI) Ø (rezultat: concepte viabile 

de proiect)

aici, trebuie să fie luată 
în consideraţie
componenta spaţială 

IP 2: Elaborarea SFI, “studii de pre-
fezabilitate”

C
in

e
 e

s
te

 

re
s
p

o
n

s
a
b

il
 ?

?
?

?
 

Linia multiplicativă a Proiectelor Investiţionale (SPI) Ø (rezultat: ”pregătire 

pentru finanţarea proiectelor”)

IP 3 [EU PRDP]: studii de fezabilitate

A
d

m
in

is
tr

a
ţi

il
e
 

ra
io

n
a
le

INVESTIŢIE (FNDR; buget

naţional cu EU SBS; IFI;...)

A
u

to
ri

ta
te

a
 l
o

c
a

lă

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Servicii 

comunale / 

Infrastr.

Priorităţi locale

Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale Strategii Sectoriale
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Anexa #3 Schema: Proiect pregătit de finanţare (Project Pipeline) 

 

 


