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Glosar de termeni  

 

Concept de proiect 

posibil (CPP) 
Idee de proiect care este relevantă şi coerentă cu planul regional.  

Parcurs de dezvoltare 

a proiectului (PDP) 

Este un instrument metodologic şi practic, conceput pentru a sprijini într-un mod 

logic şi sistematic activitatea pe parcursul celor 5 etape implicate în dezvoltarea unui 

proiect public:  

Identificarea ideii de proiect;  

Conceptualizarea proiectului;   

Elaborare generală a conceptului de proiect;  

Elaborarea proiectului; şi   

Finalizarea proiectului.  

Portofoliu de proiecte 

Mecanism prin care o serie de proiecte şi promotorii acestora sunt asistate pentru a 

asigura progresul proiectelor de la concepere la finalizare.  

Proiectele în desfășurare pot avea diferite grade de finalizare, calitate, viteză de 

derulare, dar este necesar să se asigure că proiectele de calitate proastă nu vor 

progresa.  

Proiect propus spre 

finanţare (PPF)  

Propunere de proiect finală, nu neapărat sau doar un studiu de fezabilitate deplin, 

dar care conţine toată documentaţia necesară, documente de licitaţie, angajamente 

exprimate/documentate etc.  

Plan operaţional 

regional (ROP) 

Este un plan de implementare pentru Strategia de Dezvoltare Regională, aprobat de 

CRD.  

Plan regional sectorial 

Documentul iniţial propus pentru procesul de planificare regională sectorială.  

Documentul a fost ulterior reformulat într-un Program regional sectorial, care a 

constituit rezultatul final al procesului.  

Este un instrument pentru planificarea regională sectorială, elaborat în colaborare cu 

principalele părţi interesate, pentru a le ajute să ia decizii îmbunătăţite referitoare la 

investiţii, în baza unei examinări generale în regiune privind dezvoltarea sectorială.  

Asigură că iniţiativele se bazează pe necesităţile regionale şi locale, şi corespund 

cerinţelor politicii centrale în vigoare.  

Ca instrument practic, oferă o orientare pentru potenţiali promotori ai proiectului în 

privinţa resurselor pentru dezvoltarea proiectului care urmează a fi planificate şi 

alocate pe termen mediu.  

Program regional 

sectorial (PRS) 

Document, elaborat în baza planului regional sectorial şi ulterior ajustat la structura 

definită de regulamente guvernamentale, supus procesului de consultare oficial, 

aprobat de CRD.  

Concept de proiect 

viabil (CPV) 

Idee de proiect care a fost suficient dezvoltată de la statutul de concept posibil de 

proiect şi care a avansat ulterior, astfel încât multe din caracteristici au devenit foarte 

clare şi există o înţelegere clară a rezultatelor/schimbărilor pozitive pe care le poate 

aduce proiectul.  

Trebuie să se bazeze pe necesităţile clar definite, cererea aşteptată, 

proprietar/instituţie recunoscută şi angajament exprimat, definiţie preliminară a 

rezultatelor (proiectarea tehnică conceptuală), o înțelegere generală a dimensiunii 

financiare a viitorului proiect (acest termen corespunde definiţiei pentru fişă, utilizată 

în ToR ai consultantului).  
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Rezumat al proiectului  

Titlu/Număr  

Programe Pilot de Dezvoltare Regională (PPDR) – Componenta 2 „Planificare 

regională şi Portofoliu de proiecte pentru Regiunilor de dezvoltare Nord, Sud, 

Centru în Republica Moldova” 

Contribuţie  La proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova"  

Cost Total  

19.900.000 € (inclusiv cofinanţare suplimentară din partea BMZ - 8,6 milioane 

EUR; Fondul Regional - 7,3 milioane;   

Sida - 3,3 milioane EUR;   

Guvernul României - 0,7 milioane EUR).  

Metoda de sprijin/ 

Metoda de 

implementare 

Abordare bazată pe proiect/program  

Componenta II  Management centralizat indirect 

Cod DAC 43010 Sector sprijin multi sector 

CRIS IEVP/2012/023-418 

 

PPDR - Componenta 2 „Planificare Regională şi Portofoliu de proiecte pentru Regiunile 

de Dezvoltare Nord, Sud, Centru în Republica Moldova" - Rezumat  

 

Obiectiv general  

A acorda sprijin Moldovei în avansarea economică, coeziunea socială şi teritorială 

cu focalizare pe dezvoltarea politicii, a cadrului juridic, instituţional şi  de dezvoltare 

pentru o politică de dezvoltare eficientă pentru regiunile Moldovei  

Scop  

Facilitarea procesului de planificare regiona lă pentru elaborarea unui portofoliu de 

proiecte relevante pentru zonele specificate şi preocupările de DR a Republicii 

Moldova şi a Politicii de coeziune a UE  

Dezvoltarea capacităţilor esenţiale pentru a susținere obiectivele de mai sus şi a 

sprijini procesul mai larg de dezvoltare regională 

Rezultate 

aşteptate  

Planuri regionale detaliate care acoperă cinci domenii tematice esenţiale pentru 

dezvoltarea regiunilor Moldovei (apă şi canalizare, managementul deşeurilor 

solide, drumuri locale de importanţă majoră şi, prin urmare, planuri operaţionale 

regionale actualizate pentru fiecare regiune (N, S, C)  

Planuri operaţionale regionale actualizate pentru fiecare regiune unde există 

instituţii DR  

Capacitate validată între organismele responsabile relevante pentru rezultatele de 

mai sus, inclusiv capacitatea de a gestiona în mod continuu un portofoliu de 

proiecte 

Un portofoliu de proiecte gata, propuse spre finanţare şi gata pentru achiziţie în 

cele cinci domenii tematice.  Rezultatele orientative pentru aceasta a se vedea mai 

jos:  

Beneficiar  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova  

Durată Proiectul este planificat pentru 26 de luni  

Buget 5.000.000 EUR furnizate de Comisia Europeană  

Agenţia pentru 

implementare 
Deutsche Gesellschaft für Incetand Zusammenarbeit (GIZ) GmbH   
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1 Introducere 

În noiembrie 2013, GIZ și UE au semnat un Acord delegat1 conform căruia UE a 
delegat implementarea Componentei 2 a Programului Pilot de Dezvoltare Regională 
(PPDR) proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale”, pe care GIZ îl desfăşoară 
în Republica Moldova începând cu anul 2010. 

Raţionamentul privind această acţiune a fost prezentat într-un Studiu anterior, 
convenindu-se asupra principiului prin adoptarea Fişei Acţiunii în 2012. În faza de 
formulare a Fișei Acţiunii, toate părțile interesate din Republica Moldova au acceptat că 
Proiectul GIZ „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” 
acţionează sinergic cu Componenta 2 „Planificare Regională și Portofoliu de Proiecte 
pentru Dezvoltarea Regiunilor Nord, Sud şi Centru în  Republica Moldova” a PPDR 
pentru Republica Moldova. Iată de ce, Componenta 2 a PPDR urma să fie 
implementată prin management centralizat indirect de către Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), GmbH în conformitate cu Articolul 54(2)(c) din 
Regulamentul Financiar. Aceasta urma să fie implementată în cadrul celei de-a doua 
Componente menţionate mai sus „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova”, ca o subcomponentă aparte. 

În Tabelul 5 din Acordul delegat sunt stabilite acțiunile și rezultatele care urmează a fi 
realizate în Faza Iniţială (a se vedea Tabelul 1-8). Elementul-cheie este un „Raport 
Inițial care include planul de lucru și aspecte organizatorice aprobate de către 
Comitetul Director”. Prezentul document este un Proiect de raport iniţial prezentat spre 
aprobare Delegației Uniunii Europene, Chișinău. 

1.1 Contextul Programelor pilot de dezvoltare regională 

PPDR constituie o inițiativă nouă, menită să permită și să încurajeze țările 
Parteneriatului Estic (PaE) să învețe și să se inspire din Politicile de Coeziune 
Economică şi Socială ale UE, unde dezvoltarea regională este o componentă 
importantă. În liniile sale directoare pentru toate PPDR-urile, CE notează faptul că 
„accentul ar trebui pus pe sprijinul dezvoltării cadrului legal și instituțional necesar 
pentru o politică eficientă de dezvoltare regională, prin dialog politic, asistența tehnică 
și „învățare prin practică” în baza activităților pilot”. Se presupune că PPDR-urile vor fi 
continuate în următorul Cadru Financiar (și, eventual, extinse și la alte țări din cadrul 
PEV) și s-a remarcat că, fără această extindere, ar fi dificil de justificat efortul 
considerabil care urmează a fi realizat prin intermediul PPDR-urilor. S-a declarat că 
„...liniile directoare sunt menite să dezvolte bazele unei dimensiuni externe ale Politicii 
de Coeziune a UE și, prin urmare, se inspiră din instrumentele curente ale Politicii de 
Coeziune a UE, precum și din analizele și recomandările celui de-al 5-lea Raport 
privind Coeziunea”. Comisia Europeană a propus un sprijin total de 7 milioane de euro 
pentru Republica Moldova în cadrul acestei inițiative, dintre care 2 milioane de euro 
pentru bugetul 2012 și 5 milioane de euro pentru bugetul 2013.  

În cadrul Acordului Delegat s-a recunoscut ca acțiuni similare PPDR au fost deja 
realizate în Republica Moldova pe parcursul deceniului precedent prin intermediul a trei 
proiecte TACIS și prin proiecte şi programele bilaterale finanțate de donatori. Într-

                                                 

1
 Republica Moldova (2012) „Sprijin pentru implementarea Programelor Pilot de Dezvoltare Regională 

(PPDR-uri) - Acordul privind Sarcinile și Acțiunile Delegate - Planificare Regională și Portofoliu de 
Proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Sud şi Centru în Republica Moldova”.  
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adevăr, în cadrul celui de-al treilea şi cel mai mare dintre proiectele TACIS („Sprijin 
pentru Organismele de Implementare a Dezvoltării Regionale” (2005-2007), au fost 
elaborate primele proiecte ale Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională și a Legii 
privind Dezvoltarea Regională, aceasta din urmă fiind adoptată la scurt timp. În 
general, în Moldova se remarcă progrese mult  mai importante în acest domeniu decât 
în alte țări din regiune. 

Iată de ce, PPDR în Republica Moldova s-a concentrat pe două „lacune” principale 
identificate în sistemul de dezvoltare regională emergent: statistici regionale (obiectul 
unui contract separat de AT și complet în afara domeniului de aplicare al acestui 
proiect GIZ); și planificarea și programarea regională. Componenta PPDR Planificare și 
Programare Regională a fost delegată GIZ pentru a fi realizată în cadrul proiectului său 
deja existent „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” și în cadrul Domeniului său de 
Intervenţie 2 întitulat „Planificare şi Programare Regională”. 

1.2 Contextul politic în care se desfăşoară asistenţa UE 

1.2.1 Dinamica integrării în UE 

Anul trecut, Republica Moldova a înregistrat progrese importante pe vectorul Integrării 
europene, în special, prin parafarea Acordului de Asociere2 între UE și Republica 
Moldova, lucru care prevede o convergență constantă cu acquis-ul şi cu standardele 
generale ale ţărilor membre ale UE, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și 
Cuprinzător ca parte a integrării treptate a Republicii Moldova pe Piața Unică din UE.  

Conform capitolului 20 al Acordului menționat, „Dezvoltare Regională, Transfrontalieră 
și la Nivel Regional”, „părțile vor promova înțelegerea reciprocă și cooperarea bilaterală 
în domeniul politicii regionale, inclusiv metode de formulare și implementare a politicilor 
regionale, guvernanţă şi parteneriat multinivelar, accentul punându-se în special pe 
dezvoltarea zonelor defavorizate și cooperarea teritorială, cu obiectivul de a stabili căi 
de comunicare și a îmbunătăți schimbul de informații și de experiență între autoritățile 
naționale, regionale și locale, actorii socio-economici și societatea civilă”. În acest 
sens, ei vor căuta să alinieze practica Republicii Moldova cu principiile de bază ale: 

 Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central la nivelul 

comunităților locale; 

 Consolidarea parteneriatului între toate părțile implicate în dezvoltarea 

regională; și 

 Cofinanțare prin contribuția financiară a Părților implicate în implementarea 

programelor și proiectelor de dezvoltare regională. 

Toate cele trei principii menţionate mai sus sunt esențiale pentru întregul proiect MSPL 
și, în special, pentru Domeniul de Intervenţie 2. Aceste principii generale sunt 
complementare eforturilor deja susținute de UE în ultimii ani în Republica Moldova, în 
special în domeniul dezvoltării regionale și a bunei guvernanţe. 

În domeniul mediului și, în special, în gestionarea deșeurilor, aprovizionarea cu apă și 
canalizare, precum și în domeniile eficienței energetice și transporturilor, inclusiv 
transportul rutier, același acord prevede că Republica Moldova se va alinia în mod 
constant la acquis-ul comunitar și la practica generală a ţărilor membre ale UE. 

                                                 

2
 Acordul de Asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele 

membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte - Versiune: 26/11/2013. 
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1.2.2 Dezvoltarea regională în Republica Moldova 

 

„Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind Dezvoltarea regională în Republica 
Moldova”3 definește drept obiective principale: realizarea dezvoltării socio-economice 
echilibrate și durabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova; reducerea dezechilibrului 
la nivel de dezvoltare socio-economică dintre regiuni și în cadrul acestora; 
consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane care vizează dezvoltarea 
socio-economică a regiunilor; acordarea sprijinului autorităților administrației publice 
locale și comunităților pentru dezvoltarea socială și economică a localităţilor, 
coordonând acțiunile acestora cu strategiile şi programele de dezvoltare națională, 
sectorială şi regională. 

Către anul 2010 a fost creat un cadru instituțional de dezvoltare regională similar în 
anumite privințe cu cel din alte țări europene. Astfel, a fost creat un Consiliu Național 
de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), având drept scop principal de a 
creşte gradul de coordonare între politicile sectoriale. CNCDR are, printre altele, 
următoarele funcții principale:4 

 Aprobarea politicii naționale de dezvoltare regională (inclusiv Strategia 

Națională de Dezvoltare Regională și Documentul unic de programare și 

asigurarea coerenței cu obiective mai largi ale politicii naționale), și 

 Aprobarea unor criterii de măsurare a disparităților regionale și înaintarea unor 

propuneri guvernului privind determinarea și declararea zonelor defavorizate. 

În același timp, autoritatea de gestionare și implementare a politicii de dezvoltare 
regională, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a fost modernizat, atât în 
termeni de personal, cât și de finanțare (FNDR cuprinde până la 1% din veniturile la 
bugetul de stat). La nivel regional au fost create Consilii Regionale pentru Dezvoltare 
(CRD-uri) cu calitatea de membru public și privat, şi care acționează în calitate de 
coordonatori regionali și de organisme decizionale, oferind o legătură dintre prioritățile 
regionale și cadrul național de planificare a dezvoltării regionale. În trei (din șase) 
regiuni de dezvoltare au fost înființate Agenții de Dezvoltare Regională (ADR-uri) în 
calitate de structuri executive pentru implementarea strategiilor de dezvoltare regională 
(SDR). 

Dezvoltarea regională în Republica Moldova se bazează, în general, pe o abordare de 
programare (a se vedea Tabelul 1-1), SDR-urile fiind programe de bază, iar Planurile 
Operaționale Regionale (POR) fiind planuri de implementare.5 Programarea și detaliile 
operaţionale sunt definite în mare parte definite în SDR-uri,  în descrierea priorităților și 
măsurilor. Obiectivele SDR-urilor se axează mai degrabă pe dezvoltare/investiții (decât 
pe proces), iar prioritățile stabilite definesc programarea și detaliile operaționale ale 
intervențiilor dorite. Prioritățile sunt relativ bine definite drept „domenii generale de 
intervenție” cu suficiente detalii și, începând cu anul 2010, au fost actualizate de două 
ori. Două apeluri de proiecte au fost rulate și gestionate de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor (MDRC) prin cele trei ADR-uri în 2010 și, respectiv, în 2012. 

                                                 

3
 Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind Dezvoltarea Regională, Monitorul Oficial nr. 21 -24, 16 

februarie 2007. 
4
 Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.127 din 08 februarie 2008 privind Regulamentul Consiliului 

Național de Coordonare pentru Dezvoltarea Regională, Monito rul Oficial nr. 34-36 din 19 februarie 2008. 
5
 Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind Dezvoltarea regională, Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 21-24, 16 februarie 2007, Articolul 1, 9-11. 
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Tabelul 1-1: Documente cheie pe care se bazează procesul de programare a DR în Republica 
Moldova 

Document 
Strategic 

Perioadă Valabil 
Document 
operaţional 

Perioada Valabil 
Aprobat de 

către 

Strategia 

Naţională de 

Dezvoltare 

2008-

2011 
3 ani 

Planul de Acţiune 

pentru 

Implementare 

2008-2011 3 ani 

Parlament 
2012-

2020 
7 ani 2012-2020 7 ani 

Strategia 

Naţională pentru 

Dezvoltarea 

Regională 

2010-

2012 

 

2013-

2015 

3 ani 

Document Unic 

de Programare 

2010-2012 

& 2013-15 

3 ani 

 
Guvern 

Document de 

implementare 

anual 

2010 

(actualizat 

anual) 

1 an CNCDR 

Strategii pentru 

Dezvoltarea 

Regională 

2010-

2016 
7 ani 

Planul 

Operațional 

Regional 

2010-2012 

2013-2015 
3 ani 

Consiliul 

Regional 

pentru 

Dezvoltare 

 

În 2012 Republica Moldova a elaborat o nouă strategie pentru o perioadă de trei ani, 
Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională (SNDR), deși mai recent a decis să 
inițieze elaborarea unei strategii pe termen lung, până în 2020. Este evident, că se va 
baza parțial pe activităţile deja efectuate în ultimele 18 luni în sectoarele cheie, care 
sunt relevante pentru dezvoltarea regiunilor și au fost susținute de proiectul MSPL (a 
se vedea mai jos).  

MDRC a continuat să sprijine finanțarea și implementarea proiectelor prin Fondul 
Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Parțial, cu asistența proiectului MSPL, 
cele trei ADR-uri şi-au mărit resursele (fiecare având în jur de 20 de angajaţi), 
capacitățile și domeniul de activitate. Sistemul general de monitorizare a DR este 
consolidat în permanenţă, iar politicile de dezvoltare regională continuă să mobilizeze 
resurse semnificative de la donatori (în ultimul an, mai ales din UE, Letonia, Polonia, 
Republica Cehă, România, în plus la cele din Germania și Suedia). 

1.2.3 Dezvoltarea sectorială – MDS, EE, AAC 

Ca și în multe alte țări în tranziție (din zona CEEC), un model de dezvoltare regională a 
fost realizat aproape înaintea dezvoltării sectoriale în Republica Moldova. Au fost 
fondate Agenții de Dezvoltare Regională, s-au pus în aplicare mecanisme de finanțare 
și s-au dezvoltat proiecte, într-o mare măsură având un caracter fragmentat şi 
ascendent, în cadrul politicilor de dezvoltare regională înainte ca activități importante 
pe teren să fie inițiate de către ministerele de resort sectoriale și înainte ca să fie 
elaborate în mod adecvat politici sectoriale. Iată, în linii mari, ce a avut loc în Republica 
Moldova între 2005-2010. Nu a fost surprinzător, că dezvoltarea regională a cuprins 
întregul spectru posibil de intervenții sectoriale, acest lucru reflectându-se în strategiile 
şi proiectele de dezvoltare regională. Însă această fază „experimentală” este 
acceptabilă doar ca mijloc de a stimula dezvoltarea politicilor sectoriale adecvate. Vine 
un moment când politica sectorială trebuie să ajungă şi să consolideze coerenţa 
în diverse iniţiative ascendente. 
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Se poate spune că Republica Moldova a trecut la această etapă odată cu venirea 
noului Guvern în 2010. Prin intermediul Guvernului și, în mare parte, sub presiunea 
donatorilor care doreau să ofere suport bugetar, dar care solicitau şi un cadru complet 
de politici sectoriale, ministerele au dezvoltat sau au actualizat strategiile naționale și 
au elaborat legi referitor la cadrul sectorial. De asemenea, în contextul Integrării 
Europene, au fost transpuse elemente importante ale aquis-ului comunitar în legislaţia 
Moldovei. 

Aceşti paşi constituie un bun început, dar e necesar de parcurs un drum lung până la 
aplicarea și modelarea activităților pe teren. Una din funcţiile planificării regionale 
sectoriale este de a accelera acest proces și de a alinia politicile sectoriale 
naționale emergente la nevoile regionale și locale . 

Status quo-ul cu privire la fiecare dintre sectoarele care sunt acoperite de PPDR-UE 
este prezentat în întregime în următoarele documente, prezentate în Tabelul 1-2.  

Tabelul 1-2: Situația (martie 2014) cu privire la planificarea regională în sectoarele PPDR 

Sector Locaţia documentaţiei 

Managementul 

Deşeurilor Solide 

Documentaţie completă în Programele Regionale Sectoriale aprobate 

(politic, strategic, juridic, instituțional, financiar, tehnic) 

Eficiență Energetică a 

Clădirilor Publice 

Documentaţie completă în Programele Regionale Sectoriale aprobate 

(politic, strategic, juridic, instituțional, financiar, tehnic) 

Apă şi Canalizare 
Documentaţie completă în proiectul (data: martie 2014) Programelor 

Regionale Sectoriale (politic, strategic, juridic, instituțional, financiar, tehnic) 

Drumuri Regionale şi 

Locale 

Documentate în cadrul Programului regional DLR în curs de dezvoltare (a se 

vedea Anexa X pentru contextul sectorului) 

Sprijin complementar 

mediului de afaceri 
A se vedea mai jos în acest document 

 

Ar trebui de remarcat următoarele dezvoltări suplimentare, ce au intervenit în ultimele 
luni.  

 

Managementul Deşeurilor Solide 

Tabelul 1-3: MDS 

Dezvoltare Data / detalii de dezvoltare 
Importanţa / 
Semnificaţia 

Relația cu planificarea 
sectorială sau dezvoltarea 

ulterioară a proiectului 

Strategia 
privind 
gestionarea 
deşeurilor  

Hotărârea Guvernului nr. 248 
din 10.04.2013 cu privire la 
aprobarea Strategiei de 
gestionare a deșeurilor din 
Republica Moldova (2013-
2027) 

Mare 

Strategia MDS are drept scop 
stabilirea direcției de 
dezvoltare a infrastructurii și 
implementarea într-un sistem 
integrat și eficient din punct de 
vedere social, economic și de 
mediu. 

 

Eficiența Energetică a Clădirilor Publice 

Tabelul 1-4: EE 

Dezvoltare Data / detalii de Importanţa / Relația cu planificarea 
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dezvoltare Semnificaţia sectorială sau dezvoltarea 
ulterioară a proiectului 

Proiectul de 
„Lege privind 
Performanța 
Energetică a 
Clădirilor" 

Decembrie, 2013 Mare 

Documentul descrie consumul 
de energie al clădirilor. După 
implementarea proiectului EE, 
se planifică de a obține 
„Certificatul energetic al clădirii”, 
care arată relevanța importantă 
a proiectului EE. 

Proiectul de 
Lege privind 
Energia 
Termică 

Decembrie, 2013 Medie 

Legea promovează dezvoltarea 
sistemului de termoficare (și co-
generarea de căldură și 
electricitate) în raioane 
Republicii Moldova. Pentru 
proiectele EE, conectate la 
sistemul de termoficare din 
raion, se propune de a nu 
instala centrale termice noi fără 
o evaluare economică. 

Proiectul de 
Lege privind 
Sursele 
Regenerabile 
de Energie 
(SRE) 

Decembrie, 2013 Medie 

Promovează dezvoltarea SRE. 
Se propune de a nu instala noi 
surse de energie regenerabilă 
în cazul în care clădirea nu este 
eficientă energetic. 
(Implementarea proiectului EE 
împreună cu SRE) 

 

Aprovizionare cu apă şi canalizare 

Tabelul 1-5: AAC 

Dezvoltare 
Data / detalii 

de 
dezvoltare 

Importanţa / Semnificaţia 

Relația cu planificarea 
sectorială sau 

dezvoltarea ulterioară a 
proiectului 

Aprobarea Strategiei 
Naţionale „Alimentare cu 
Apă și Canalizare” – 
Guvernul Republicii 
Moldova 

Martie, 2014 

Importanță majoră - 
îmbunătățirea cadrului actual 
de politici și  stimulare a 
dezvoltării regionale de servicii 
AAC  
 

Setează direcții de 
dezvoltare regională, 
armonizarea legislației 
naționale cu cele mai 
relevante Directive ale 
CE, ambele să fie luate 
în PRS și următoarele 
faze de dezvoltare a 
proiectului 

Aprobarea Legii cu 
privire la serviciile 
publice de AAC Nr. 303 
din 13.12.2013 - 
Parlamentul Republicii 
Moldova 

Decembrie, 
2013 

Importanță majoră - 
perfecționarea cadrului juridic 
curent și stimularea dezvoltării 
regionale de servicii AAC - 
introducerea noilor 
reglementări sectoriale, 
promovarea cooperării inter-
municipale și delegarea 
serviciilor AAC 

Introducerea licenţierii 
operatorilor, noi politici 
tarifare, delegarea 
serviciilor AAC – a fi luate 
în consideraţie în faza de 
dezvoltare a proiectului 
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Aprobarea unei serii de 
acte legislative 
secundare pentru Legea 
Apelor Nr. 272 din 
23.12.2011 – Guvernul 
Republicii Moldova 

Noiembrie, 
2013 

Importanță majoră –
introducerea obligaţiilor privind 
protecția apelor de suprafață și 
epurarea apelor uzate 

Transpunerea directivei 
91/271/CEE de epurare a 
apelor uzate urbane, ce  
trebuie să fie luată în 
consideraţie în PRS și 
alte faze de dezvoltare a 
proiectului 

Dezvoltarea studiului de 
fezabilitate privind 
proiectul de parteneriat 
public-privat pentru 
alimentarea cu apă în 
șase regiuni din nordul 
Moldovei – BERD 

2013 
Importanță medie – relevant 
doar pentru Regiunile de 
dezvoltare Nord și Centru 

Rezultatele studiului vor fi 
analizate cu atenție în 
timpul fazei de dezvoltare 
a CPP, cu scopul de a 
evita suprapunerea 
eforturilor depuse / 
suprapunerea activităților 
în curs ale BERD 

Lansarea de către BERD 
a Programului de 
dezvoltare a companiilor 
de apă Chişinău 

Începând cu 
2014 

Importanţă redusă 

Această activitate trebuie 
să fie luată în 
consideraţie în timpul 
dezvoltării CPP în 
raioanele vecine 
Chișinăului, beneficiind 
de serviciile AAC oferite 
de compania „Apă-Canal” 
Chișinău (de exemplu, 
Ialoveni) 

1.2.4 Drumuri regionale şi locale și dezvoltarea complementară a sectorului 

privat 

O privire de ansamblu a dezvoltării DRL este prezentată în Anexa 3. De remarcat 
următoarele evoluții mai recente. 

Drumuri regionale şi locale 

Tabelul 1-6: DRL 

Dezvoltare 
Data / detalii de 

dezvoltare 
Importanţa / Semnificaţia 

Relația cu planificarea 
sectorială sau 

dezvoltarea ulterioară a 
proiectului 

* Programul privind 
repartizarea 
mijloacelor fondului 
rutier pentru anul 
2014.  
Guvern, MTID, 
APL-uri 

[Nota: * Spre 
deosebire de anii 
precedenți, în anul 
2014 programul 
prevede 
suplimentar 390 
milioane lei pentru 
reparația și 
întreținerea 
drumurilor de acces 
la instituțiile sociale 

Hotărârea 
Guvernului nr. 168 
din 11.03.2014 
publicată în 
Monitorul Oficial nr. 
60-65 (4699 – 4707) 
din 14.03.2014 

Importanță majoră 

Chiar dacă cele 706 
proiecte prevăzute în 
program sunt mici și 
nesemnificative, ele nu 
pot fi ignorate în scop de 
planificare și pot crea 
locuri de muncă 
suplimentare în 
selectarea proiectelor, 
dar pot crea, de 
asemenea, şi așteptări 
false. 
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și culturale în 706 
de localități] 

Dezvoltarea complementară a sectorului privat  

Moldova rămâne a fi una dintre cele mai sărace țări din Europa, în ciuda progreselor 
recente în domeniul economiei. Cu un climat moderat şi terenuri agricole bune, 
economia Moldovei se bazează mult pe sectorul agricol şi, anume, pe producerea 
fructelor, legumelor, a vinului şi tutunului. Dispunând de puține resurse de energie 
naturale, Moldova importă aproape toate rezervele energetice din Rusia și Ucraina. 
Dependența Moldovei de energia din Rusia este subliniată şi de cifra estimată la 4,3 
miliarde dolari datorie faţă de furnizorul rus de gaze naturale Gazprom, o mare parte 
fiind consumul nerambursat de gaze naturale din regiunea separatistă Transnistria. 
Deciziile anterioare ale Rusiei de embargou contra vinurilor şi produselor agricole 
moldoveneşti, la fel ca şi decizia de a dubla preţul plătit de Moldova pentru gazele 
naturale rusești și datoria mare, continuă să împiedice creșterea economică. Moldova 
depinde, de asemenea, foarte mult de remitenţele estimate la 1 miliard de dolari trimişi 
de aproximativ un milion de moldoveni care lucrează în Europa și în ţările fostului bloc 
sovietic.  

Fiind o economie mică deschisă, în care agricultura joacă un rol semnificativ, 
performanța de creștere a Moldovei a fost puternică, dar volatilă. PIB-ul real a crescut 
cu 7,1% în 2010 și 6,4% în 2011. În 2012, PIB-ul s-a micşorat cu 0,7%, economia fiind 
lovită de o scădere a producţiei agricole din cauza secetei şi a reducerii cererii externe, 
ca urmare a crizei din zona euro. În cele din urmă, în 2013, Moldova a înregistrat una 
dintre cele mai bune creșteri economice în regiune, fundamentată de o recoltă record 

în agricultură, PIB-ul crescând cu 8%.  

De asemenea, în 2013, sectorul industrial a generat cu 6,6% mai multe produse 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Mai mult ca atât, exporturile au 
crescut mai rapid decât importurile (11,3% și 4,9% respectiv). Oarecum, Moldova 
importă de două ori mai mult decât exportă. Deși agricultura constituie doar 15% din 
PIB, aceasta reprezintă între 40% și 50% din ocuparea forței de muncă. Moldova 
exportă puține produse, cele mai multe dintre ele fiind produse agricole (35%), dintre 
care cota vinurilor din totalul exporturilor este de 18%. Alte 16% revin produselor textile 
și 13% produselor și aparatelor din metal, produse în oțelăria din Râbnița, în 
Transnistria. Importurile semnificative includ produse minerale și combustibil, utilaje, 

echipamente, produse chimice și textile.  

Afluxul net de investiții străine directe continuă să fie redus, deoarece investitorii străini 
încă ezită de a investi în Republica Moldova. După anul record 2008, când țara a fost 
în măsură să atragă aproximativ 700 milioane de dolari, doar 300 de milioane şi 150 de 
milioane de dolari au fost atrase în 2011 și 2012, respectiv. Țara ocupă locul 88 din 
145 în topul țărilor cu cele mai bune condiții pentru business, emis de către revista 

Forbes.  

Începând cu 2010, forța de muncă ocupată în agricultură a scăzut în mod constant, iar 
sectorul serviciilor înregistrează din an în an tot mai multe locuri de muncă. Proporția 
persoanelor ocupate în industrie este scăzută, în jur de 12,8% în 2010, și a rămas 
stabilă în perioada respectivă. La nivel teritorial, cel mai mare procent de lucrători din 
sectorul de servicii este în municipiul Chișinău. În schimb, alte regiuni în curs de 
dezvoltare se caracterizează prin ponderea mare a ocupării forței de muncă în 
agricultură (peste 36% în toate regiunile). 

În 2010, numărul de ÎMM era în jur de 45 600, acest sector reprezentând aproximativ 
98% din numărul total de întreprinderi. Majoritatea din ele sunt localizate în municipiul 
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Chișinău, reprezentând 76% din numărul total de întreprinderi. Cel mai mare volum al 
producției industriale aparţine regiunii Centru (63%), întreprinderile din Nord și Sud 

produc 26% și, respectiv, 11% din totalul producției industriale. 

Creștere economică bazată pe consum și remitențe face economia vulnerabilă, dar 
există un pericol mai mare asociat cu acest model de creștere economică și, anume, 
că remitențele vor începe să scadă la un moment. Din cauza lipsei de resurse naturale 
sau de produse agricole și industriale competitive pentru pieţele occidentale, Republica 
Moldova este total dependentă de piețele şi resursele energetice din Rusia.  

Mai mult decât atât, viitorul economic al Moldovei rămâne vulnerabil faţă de 
incertitudinea politică, capacitatea administrativă slabă, interesele birocratice, prețurile 
mai mari la combustibil și neliniştea investitorilor străini, precum și prezența unui regim 

separatist ilegal în regiunea transnistreană. 

În acest context, trebuie de remarcat cele mai recente dezvoltări: 

În primul rând, proiectul Acordului de Asociere, inclusiv Zona de liber schimb 
aprofundat şi cuprinzător, iniţiat în noiembrie 2013, va pregăti participarea treptată a 
Republicii Moldova pe piața unică a UE. Din acest considerent, implicit și explicit, se va 
realiza transpunerea legislației UE privind achizițiile publice în legislația Republicii 
Moldova, piețele publice interne se vor deschide pentru concurența internațională, cu 
timpul va apărea posibilitatea pentru companiile moldovenești să propună oferte de 
servicii, bunuri și lucrări pe teritoriul UE. Acest lucru va necesita o adaptare masivă din 
partea companiilor moldovenești pentru a fi capabile să îmbrățișeze un grad mult mai 
sporit de internaționalizare ca până acum. E cunoscut faptul, că internaţionalizarea, în 
special a ÎMM, constă nu numai în exportare, dar implică orice formă de cooperare, în 
calitate de furnizor sau partener cu orice companie care funcționează conform 
standardelor internaționale sau pe piețele internaționale. Aproape nicio companie 
moldovenească nu are în prezent capacitatea de a face acest lucru.  

În al doilea rând, creşterea ajutorului din partea donatorilor pentru Moldova va duce la 
oportunități de achiziții substanțiale ale serviciilor, bunurilor și lucrărilor. În multe cazuri, 
cerințele donatorilor vor reflecta practica UE. Câştigătorii tenderelor vor trebui să 
cunoască și să se conformeze standardelor, care variază de la specificația tehnică a 
echipamentului în UE, la gestionarea internă şi practicile de administrare. Ţinând cont, 
că legislația Republicii Moldova se aliniază legislației din UE, aceste standarde și 
cerințe se vor aplica la aproape toate achizițiile, fie din interior, cât și din afara 
Republicii Moldova. 

Aceasta oferă unele oportunităţi, dar şi unele amenințări pentru companiile din 
Republica Moldova, aproape toate din care sunt ÎMM-uri.  

Prin urmare, dimensiunea complementară a sectorului privat are scopul de a 
asigura o legătură între creşterea investițiilor publice (în mare măsură de la 
donatori) și creșterea sectorului privat din Moldova. De obicei, 30-35% din volumul 

total al vânzărilor revine sectorului public. Prin urmare, aceasta este o oportunitate 
importantă pentru companiile din Republica Moldova, chiar dacă va fi nevoie de o  
adaptare substanțială de-a lungul timpului. 

1.3 Activităţi în perioada iniţială 

Deoarece asistența PPDR-UE face parte din Proiectul GIZ existent, implementarea a 
fost rapidă și, de fapt, multe din activitățile planificate la început au fost deja finalizate 
în lunile recente. Activitățile și rezultatele planificate, cum este prevăzut, sunt 
prezentate mai jos cu comentarii privind nivelul și modul de finalizare a acestora. 
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Tabelul 1-7: Descrierea activităţilor – Faza iniţială 

Activităţi conform Acordului Delegat Stadiul de realizare 

A 0.1 Proiect lansat la Chişinău [est. Q1-
2013] 

Asistenţa PPDR-UE a început abia la sfârşitul anului 
2013 

A 0.2 Recrutarea / Inducerea membrilor 
suplimentari în echipa GIZ existentă şi o 
echipă externă de consultanţi, pentru a 
desfășura activităţi PPDR [de bază şi 
finanţate din exterior], consolidarea 
managementului intern, asigurarea calității și 
a resurselor de supraveghere 

Sunt deja aproximativ 20 de consultanți și patru consilieri 
GIZ având legătură directă cu PPDR. În jur de 10 
consultanți suplimentari, atât pe termen scurt, cât și pe 
termen lung au fost recrutaţi din decembrie 2013, dintre 
care trei experţi ETL pentru drumuri locale și regionale, 
precum și patru experți ETS. 

A 0.3 Revizuirea / actualizarea proiectării 

proiectului, ţinând cont de desfăşurarea 

proiectului mai amplu „Modernizarea 

serviciilor publice locale în Republica 

Moldova” și în special de componenta 

finanțată de SIDA [cu care PPDR acţionează 

în sinergie] 

Raportul GIZ privind progresul (decembrie 2013) a 

propus deja o extindere a activității, anticipând asistență 

PPDR 

A 0.4 Proiectarea (reproiectarea/actualizarea 

ţinându-se cont de activitățile PPDR și noile 

domenii de activitate (drumuri, dezvoltarea 

afacerilor) a diverse instrumente – metode – 

procese de intervenţie - de dezvoltare a 

capacității de planificare regională (drumuri, 

dezvoltarea afacerilor) [Flux de activitate1 

mai jos], măsuri de pre-fezabilitate pentru 

dezvoltarea proiectului (drumuri, dezvoltarea 

afacerilor) [Flux de activitate2 mai jos], în 

special sarcina de a dezvolta concepte de 

proiecte viabile şi proiecte gata, propuse 

spre finanţare şi achiziţie [Flux de 

activitate3 mai jos] 

În această privinţă a fost întreprins un lucru important, în 
special: 

A fost elaborat un plan de lucru pentru sectorul DRL, 
principalele părţi interesate (MDRC, Ministerul 
Transporturilor) s-au reunit, a fost format un Grup de 
Lucru Sectorial Regional care s -au reunit la sfârșitul lunii 
februarie 2014 în toate cele trei regiuni, fiind angajată 
Agenția pentru Dezvoltare Regională. Deja s-a început 
lucrul cu privire la elaborarea programului pentru sectorul 
regional pentru DRL. Din ianuarie 2014 a început faza de 
dezvoltare a proiectului eficiență energetică, iar din 
martie 2014 şi pentru sectorul Managementului 
Deşeurilor Solide. Agențiile pentru Dezvoltare Regională 
au fost re-evaluate în raport cu ianuarie 2013, cu privire 
la capacitățile lor de planificare regională. S-a făcut o 
amplă  revizuire a activităților de planificare regională 
întreprinse în 2013 cu scopul de a trage concluzii și de a 
introduce orice măsuri corective necesare. 

În ceea ce privește sprijinul complementar pentru 

sectorul privat, au fost întreprinse următoarele măsuri: o 

notă cu concept şi propuneri la fel şi un plan de lucru 

general; Sequa și Camera de Comerț și Industrie a fost 

contractată pentru a pune în aplicare aceste fluxurile de 

activități; în faza de iniţiere au fost întreprinse o serie de 

reuniuni și ateliere cu colegii din instituţiile naționale 

relevante (inclusiv MDRC, ADR, Camera de Comerț și 

Industrie, ODIMM, etc.) pentru a discuta despre 

necesităţile, provocările, priorităţile şi măsurile pentru 

implementarea planului de lucru etc. 

A 0.5 Crearea grupurilor locale şi regionale 
de planificare pe sector / pe regiune, 
dezvoltarea afacerilor, drumurilor. 

Finalizat. Pentru suportul afacerilor din sectorul privat, un 
grup de lucru naţional şi trei grupuri de lucru regionale au 
fost inițiate pentru sectorul privat complementar 

Elaborarea şi acceptarea raportului iniţial de 
către Comitetului director al PPDR 

Prezentul document 
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Tabelul 1-8: Descrierea rezultatelor – Faza iniţială 

Rezultatele din faza iniţială conform Acordului delegat Stadiu de realizare 

Raportul de inițiere, inclusiv planul de lucru și probleme 

organizatorice aprobate de către Comitetul director 

Sub rezerva acceptării acestui proiect, 

acest document va fi prezentat 

Comitetului director 

Metode, procese, materiale elaborate pentru a sprijini toate 

metodele de lucru 

După cum este prevăzut în acest 

document și, de asemenea, planificat în 

Raportul privind progresele înregistrate 

(Planul de lucru anticipat (ianuarie 2014) 

Structura organizatorica a proiectului revizuită și, împreună 

cu resursele umane, pe deplin operaționale, pentru a oferi 

PPDR Componenta 2 „Planificarea Regională și Portofoliu de 

Proiecte pentru regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru în 

Republica Moldova", în fluxul de activitate 1 (planificare 

regională - drumuri, sprijin şi dezvoltarea afacerilor), flux de 

activitate 2 (dezvoltarea proiectului - etapa de pre-fezabilitate 

- drumuri, dezvoltarea afacerilor și sprijin), flux de activitate 3 

(dezvoltarea proiectului - etapa de fezabilitate - cel puțin două 

sectoare inițial), flux de activitate 4 (dezvoltarea capacității) 

 Întreprinse – A se vedea 

McClements, Colm (2014, 

ianuarie) Raport privind 

progresele înregistrate 

GOPA 2: iulie - 

decembrie 2013 

Chișinău: GIZ.  

 

Monitorizarea internă a proiectului şi sisteme de raportare 

introduse şi operaţionale 

În curs de revizuire: Instrumentul MBR 

MSPL - Domeniu de intervenție 2 

Toate activitățile și rezultatele preconizate pentru perioada inițială conform 
Acordului Delegat sunt considerate a fi atinse. 
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2 Proiectul MSPL 

Principiile de management centralizat indirect, prin care asistența UE a fost delegată 
proiectului MSPL al GIZ implică faptul că, cu anumite excepții, procedurile și abordarea 
GIZ vor caracteriza implementarea proiectului. Practic, acest lucru înseamnă că 
asistența UE va fi combinată cu cea a altor donatori în cadrul Domeniului de intervenţie 
2 al MSPL, operațional de la începutul anului 2012. Mai jos se prezintă un rezumat al 
proiectului MSPL și nivelul actual de desfăşurare a progreselor înregistrate. Acest nivel 
constituie, în mare măsură, o bază pentru implementarea Componentei 2 a PPDR UE 
„Planificare Regională și Portofoliu de Proiecte pentru Regiunilor de Dezvoltare Nord, 
Sud, Centru în Republica Moldova”. 

2.1 Domeniu de aplicare global şi obiectul MSPL 

MSPL a fost comandat de către BMZ în 2009, în baza rezultatelor primite în urma 
negocierilor guvernamentale dintre Republica Moldova și Germania din același an. 
Faza actuală a proiectului (01/2010 - 12/2014) este finanțată de către BMZ cu 3 
milioane de euro, de Guvernul român cu 0,7 milioane de euro şi de Guvernul suedez 
cu 30 de milioane SEK. Din 2010, MSPL acordă sprijin pentru diverse Administrații 
Publice Locale (APL-uri) în extinderea și modernizarea serviciilor de aprovizionare cu 
apă și canalizare, managementul deșeurilor solide și eficiența energetică a clădirilor 
publice. 

Complementar la MSPL, BMZ a inaugurat în cadrul proiectului „Fondul pentru 
Dezvoltare Regională în Republica Moldova" la sfârșitul anului 2012, care prevede 
mijloace financiare pentru a sprijini implementarea investițiilor pentru prestarea 
serviciilor publice locale îmbunătăţite. Trebuie de remarcat următoarele: 

 Bugetul actual al MSPL este de 19,8 milioane EUR; 

 Bugetul curent al proiectului „Fondul pentru Dezvoltarea Regională” este de 6,9 

milioane EUR; 

 Principala parte interesată din cadrul proiectului MSPL este Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; 

 Asistenţă tehnică (AT) din partea GIZ este furnizată prin instituţii pentru 

dezvoltare regională cu scopul de a asigura dezvoltarea capacităţii directe a 

organizaţiilor publice responsabile, mai degrabă decât de a o asigura prin 

misiuni de consultanţă separate; şi, 

 Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți condițiile pentru prestarea 

serviciilor publice locale în Republica Moldova, prin sprijinul acordat actorilor 

regionali și locali în corelarea necesităţilor locale la prioritățile regionale și 

naționale. 

În ceea ce privește managementul proiectului, MSPL cuprinde două domenii de 
intervenție: 

 Domeniu de intervenție 1 - Livrarea Serviciul Public Local: Sprijin pentru ADR-

uri și APL-uri în planificarea, dezvoltarea, implementarea și gestionarea 

proiectelor pilot pentru îmbunătățirea serviciilor publice locale. 
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 Domeniu de intervenție 2 - Planificare și Programare Regională (a fost lansat la 

începutul anului 2012): Sprijin pentru ADR-uri și APL-uri în planificarea și 

programarea regională. 

  

Asistența PPDR UE este canalizată doar spre Domeniul de intervenție Planificare 
și Programare Regională. 

Este crucială asimilarea instituţională pe plan local și identificarea tuturor activităților 
descrise pentru cele două domenii de intervenție de către instituțiile publice 
competente din Republica Moldova, dat fiind că MSPL poate oferi doar asistență și 
sprijin pentru diverse procese și nu poate substitui partenerul respectiv, în conform itate 
cu mandatul său. 

2.2 Domeniu de intervenţie Planificare şi programare regională 

De la începutul anului 2012, s-a implementat o componentă suplimentară a proiectului, 
finanțată de Suedia (3,3 milioane EUR). Este vorba de planificarea la nivel de regiune 
a acestor sectoare, în baza unei noi metodologii (planificare regională sectorială). Din 
programele regionale sectoriale dezvoltate în cadrul acestei inițiative, va apărea 
un portofoliu de proiecte. Acest lucru este văzut ca un mod relevant prin care să se 

abordeze cea mai mare parte a defragmentării în dezvoltarea regională (și locală) la zi. 

Acest Domeniu de intervenție a apărut din primele experiențe de dezvoltare regională, 
identificate în Raportul DFID/Sida la începutul anului 2011. S-a constatat că nici 
Strategiile de Dezvoltare Regională și nici Planurile Operaționale Regionale (două 
instrumente cheie ale DR în Republica Moldova) nu au oferit o bază adecvată pentru a 
asigura proiecte de bună calitate. Astfel, în 2010 în domeniile în care, în mod ideal, 
acestea ar fi trebuit să fie mai largi, mai regionale și mai bine integrate între ele și 
legate de planuri strategice sau operaționale mai largi la nivel regional sau local, 
proiectele nu au avut de multe ori nicio conexiune, au fost mici și nu aveau o justificare 
de dezvoltare coerentă. Acest lucru a constituit în special o problemă în anumite 
domenii care necesită un nivel foarte înalt de planificare și coordonare la nivel regional 
și sub-regional, şi anume deșeuri solide și apă și canalizare. În Raport s-a subliniat 
necesitatea pentru o mai bună planificare și coordonare, mai ales între nivelurile 
strategice și operaționale, între actorii relevanți, în special între ministerele naționale 
(principalii actori strategici) și administrațiile publice locale (la ambele niveluri) și între 
administrațiile publice locale înseşi. 

În cadrul Planificării şi Programării Regionale până în prezent s-a pus accentul pe 
îmbunătățirea și conectarea planificării la nivel regional în cele trei sectoare 
(managementul deșeurilor solide, apă și canalizare, și eficiență energetică în clădiri 
publice) cu identificarea proiectului și apoi investirea timpului și a resurselor pentru a 
dezvolta conceptele de proiect cele mai promițătoare. Sprijinul suedez a prevăzut 
dezvoltarea proiectelor la nivelul de „fișă”. 

În Acordul delegat s-a anticipat această dezvoltare și s-a considerat că o fișă ar fi 
echivalent cu un „concept de proiect viabil”. Cu toate acestea, în conformitate cu 
metodologia adoptată de GIZ și în conformitate cu Acordul delegat, „Conceptele de 
proiect posibile" (CPP) constituie punctul final al programului regional sectorial. 
Acestea sunt, prin urmare, punctul de plecare pentru o activitatea substanţială de 
dezvoltare a proiectelor până la CPV și mai departe. În funcție de sector, în practică 
există o oarecare fluiditate în ce privește definiția aplicată CPP și CPV. În general, 
toate CPP-urile acceptate ca parte a programului regional sectorial corespund într-o 
mare măsură unor criterii rezonabile pentru o „fișă de proiect”, după cum este descris 
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în documentația proiectului. 

Acordului Delegat s-a axat, prin urmare, pe: 

 Sprijinul dezvoltării proiectelor de la etapa de fișă/concept de proiect viabil 
până la etapa gata pentru finanțare/propus spre finanţare; 

 Extinderea etapelor de planificare, identificare a proiectului și de dezvoltare a 

proiectului pentru sectorul drumurilor regionale și locale; 

 Dezvoltarea capacităților respective; 

 Acțiune complementară de sprijin a afacerilor, care în discuțiile de mai târziu 

între UE și GIZ din 2014, a fost limitată la activitățile cele mai relevante pentru 

celelalte patru sectoare și la necesitatea de a mobiliza companiile din Moldova 

pentru a beneficia de oportunitățile de achiziții publice care decurg din 

proiectele finanțate. 

Sinergia între sprijinul suedez/german și cel al UE este prezentată mai jos:  

Tabelul 2-1: Descrierea fluxurilor de activitate în cadrul surselor de finanţare  

Flux de lucru 
Planificare 

regională 

Dezvoltarea 

proiectului 

(1) 

Dezvoltarea 

Capacităţii 

pentru 

Planificarea 

regională şi  

Dezvoltarea 

proiectului (1) 

Dezvoltarea 

proiectului 

 (2) 

Dezvoltarea 

Capacităţii 

pentru 

Dezvoltarea 

proiectului  

 (2) 

Sector      

Apă/ 

canalizare 

BMZ- 

Suedia 
BMZ- Suedia BMZ- Suedia 

PPDR- UE-

C2 
PPDR- UE-C2 

Managementul 

deşeurilor 

BMZ- 

Suedia 
BMZ- Suedia BMZ- Suedia 

PPDR- UE-

C2 
PPDR- UE-C2 

Eficienţă 

energetică a 

clădirilor publice 

BMZ-

Suedia 
BMZ- Suedia BMZ- Suedia 

PPDR- UE-

C2 
PPDR- UE-C2 

Drumuri locale/ 

regionale 

PPDR- UE-

C2 

PPDR- UE-

C2 
PPDR- UE-C2 

PPDR- UE-

C2 
PPDR- UE-C2 

Sprijin 

complementar 

pentru sectorul 

privat/de afaceri 

 

PPDR- UE-C2 

 

2.3 Progrese înregistrate la zi 

Acordul delegat a fost inițial elaborat în primele luni ale anului 2012, când a fost lansat 
Domeniul de intervenţie 2 al MSPL. Prin urmare, nu a fost posibil să se prevadă cu 
precizie stadiul exact de progres al proiectului MSPL atunci când ar fi introdusă 
asistența din partea PPDR-UE. Întârzierea asistenţei PPDR-UE a însemnat, de 
asemenea, că alinierea punctului de plecare asumat față de situația reală nu a fost 
deloc ușoară. Cu toate acestea, GIZ a planificat alte activități în cadrul Domeniului de 
intervenţie 2 al MSPL pornind de la premisa că asistența PPDR-UE ar interveni la un 
moment dat în 2013 şi și-a planificat activitățile în baza acestei premise. Acest lucru 
înseamnă că PPDR este integrat în MSPL relativ perfect așa cum se arată mai jos. În 
ce priveşte viitoarele scopuri de monitorizare ale UE, în anexa 4 se explică activitățile 

şi rezultatele planificate legate de Domeniul de intervenţie 2 al MSPL exact cum au fost 
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prevăzute în Acordul delegat. 

Nivelul de referință precis pentru implementarea PPDR prin Domeniul de intervenţie 2 
al MSPL este prezentat mai jos pentru 31 decembrie 2013 și martie 2014. În primul 
tabel se indică în mod efectiv ce a fost deja realizat cu sprijinul Suediei/Germaniei. 
Este evident că există condițiile fundamentale pentru implementarea PPDR. Ca 

parte a celor cinci Programe Regionale finalizate, au fost identificate Concepte posibile 
de proiect, apoi evaluate și aprobate de către MDRC. Aceste concepte constituie o 
bază solidă pentru faza de dezvoltare a proiectului din procesul de lucru convenit în 
cadrul Planificării și Programării Regionale. 

Importanța Programelor constă în faptul că acestea au implicații strategice, 
operaționale reale și potențiale financiare. Mai mult decât atât, atât în cazul EE cât și al 
MDS, este clar că aceste documente sunt deplin acceptate de către ministerele de 
resort: de fapt, în cazul MDS, Ministerul Mediului vede Programele ca cea mai buna 
şansă pentru a implementa Strategia Națională de Gestionare a Deșeurilor. Mai 

mult decât atât, Programele au fost (sau sunt în curs de a fi) discutate, consultate și 
acceptate de toate părțile interesate la nivel național și regional. 

Tabelul 2-2: Progrese la zi şi punctul de plecare pentru implementarea PPDR UE (dec., 2013) 

Sector 
Etapa de planificare 

regională 

Identificarea 

proiectului  
Dezvoltarea proiectului 

Apă/ 

Canalizare 

3 Planuri de proiect 

regionale privind AAC (în 

engleză) 

Procese, metode și 

criterii propuse, dar 

care încă nu au fost 

acceptate  

n/a 

Gestionarea 

deşeurilor 

2 Programe Regionale 

privind MDS aprobate de 

principalii actori
6
 

S-a convenit asupra 5 

zone de MDS fiecare 

pentru un proiect major 

privind sistemele de 

MDS în regiunile Nord 

şi Centru. Alte 3 s -au 

propus în regiunea Sud  

 

Conform detaliilor 

programelor regionale 

MDS, în mod efectiv s-a 

propus deja câte un 

concept general pentru 

fiecare proiect de sistem. 

Etapa următoare 

(elaborarea) poate fi un 

studiu complet de 

fezabilitate, EIMÎ, concept 

tehnic pentru opțiunea 

preferată, prevăzută a fi 

lansată în martie 2014 

Eficienţa 

energetică a 

clădirilor publice 

3 Programe regionale MDS 

aprobate de principalii actori 

33 „concepte posibile 

de proiect” în 

concordanţă cu 

Programele convenite 

ca punct de pornire 

pentru activitatea de 

dezvoltare a proiectului 

Activitatea de dezvoltare a 

proiectului în curs de 

planificare 

Drumuri 

locale/regionale  

Activitatea de pregătire a 

început 
n/a n/a 

Sprijin 

complementar 

sectorului privat 

 

 

                                                 

6
 Prin decizia MRDC din mai 2012 s -a hotărât ca în desemnarea planurilor regionale sectoriale să se 

recurgă la termenul „programe” în sensul ierarhiei documentelor de politici folosite în cadrul 
administraţiei publice din Republica Moldova. Nu s -a dezvoltat nici un Program MDS pentru Regiunea 
Sud, deoarece există o strategie MDS care se consideră a avea un efect echivalent. 
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Tabelul 2-3: Progrese în perioada iniţială (martie 2014) 

Sector 
Etapa de planificare 

regională 

Identificarea 

proiectului 

Dezvoltarea 

proiectului 

Apă/ 

Canalizare 

3 Planuri de proiect 

regionale privind AAC 

(în engleză) 

Proces iniţiat. CPP-urile 

urmau a fi prezentate 

pentru prima revizuire 

la 21/3/2014 

 

Gestionarea deşeurilor 

2 Programe Regionale 

privind MDS aprobate 

de principalii actori 

S-a convenit asupra 5 

zone de MDS fiecare 

pentru un proiect major 

privind sistemele de 

MDS în regiunile Nord 

şi Centru. Alte 3 s -au 

propus în regiunea Sud 

Activitatea a fost 

lansată în martie 2013 

asupra unui proiect de 

sistem MDS în fiecare 

din cele trei regiuni. 

Echipa de dezvoltare a 

proiectului MDS a fost 

mobilizată. S-a convenit 

asupra unor noi 

aranjamente cu ADR-

urile pentru a sprijini 

această fază de 

activitate 

Eficienţa energetică a 

clădirilor publice 

3 Programe regionale 

MDS aprobate de 

principalii actori 

 

Activitatea a început 

pentru toate cele 33 de 

CPP-uri. Vizite la faţa 

locului la 25 din 33 

CPP-uri. S-au întocmit 

rapoarte pentru fiecare. 

Drumuri locale/regionale 
Activitatea de pregătire 

a început 
n/a n/a 

 

*Nu este ușor și nici necesar, în spiritul Cooperării Delegate, de a identifica punctul 
exact de pornire al activităților din cadrul PPDR. În practică, este vorba de momentul 
când s-a convenit asupra unei „fișe/concept de proiect viabil”. Echipa de experți 
consideră că acest punct va fi atins după cum urmează: 

Tabelul 2-4: Înţelegerea bazei precise pentru PPDR per sector 

Sector 
Punct de acceptare al 

CPV 
Rezultat preconizat la etapa de CPV 

Apă/ 

Canalizare 
Q3-2014 

Se preconizează ca aproximativ 20 din 33 

concepte posibile de proiecte să fie luate în 

considerare ca CPV. Resursele actuale însă nu 

permit ca toate acestea să avanseze mai departe 

de această etapă. 

Gestionarea deşeurilor Q4-2014
7
 

Se preconizează ca toate zonele MDS să ajungă la 

etapa CPV, în primul rând, un grup de 3 şi mai 

târziu un alt grup de 3 zone (inclusiv zona MDS din 

Regiunea Sud) 

Eficienţa energetică a Q2-2014 Se preconizează ca aproximativ 24 din 33 

                                                 

7
 Pentru claritate, CPP sunt deja stabilite în formă de f ișă. Problema este că înainte de a continua activitatea nu se 

poate cu siguranţă că în orice caz este util ca aceste concepte să f ie trecute la o etapă ulterioară de dezvoltare. 
Această decizie se va lua doar atunci când și în cazul în care se ajunge la etapa CPV. Prin „viabil” nu avem în vedere 
că proiectul va f i în mod necesar și cu siguranță viabil în toate sensurile, ci doar că conceptul este viabil și merită să 

treacă prin etapa completă de elaborare. Cu alte cuvinte, am putea spune că s -a realizat o evaluare de pre-
fezabilitate. Dinamica activităţii între sectoare este un pic diferită. 
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clădirilor publice concepte posibile de proiect să fie luate în 

considerare ca CPV. Resursele actuale însă nu 

permit ca toate acestea să avanseze mai departe 

de această etapă. 

Drumuri 

locale/regionale 
Q3-2014 Încă nu este posibil de determinat 

 

În Anexa 4 se prezintă o explicație completă a alinierii între PPDR și Domeniul de 
intervenţie 2 al MSPL. 

2.4 Modalităţi de asistenţă la zi 

După cum s-a prezentat mai sus, abordarea poate apărea ca una bazată clasic pe 
consultare. Totuși, aceasta este departe de realitate. Toate proiectele GIZ urmează o 
metodologie de dezvoltare și un proces strict (Capacity Works, a se vedea 
https://www.giz.de/en/ourservices/1544.html), care se concentrează pe obținerea și 
creșterea angajamentului partenerilor. Ca principiu general, GIZ încearcă să evite să 
înlocuiască efortul partenerului și consideră că doar sprijină eforturile partenerilor. 
Acest lucru înseamnă că, în practică, la toate etapele rolul partenerilor este unul 
important atât formal cât și substanțial. 

Dezvoltarea Programelor regionale sectoriale s-a caracterizat printr-un nivel relativ 
ridicat de participare și consultare publică și o colaborare eficientă între nivelul local, 
regional și național, precum și între ministerele sectoriale implicate. În conformitate cu 
cadrul legal și de reglementare al Republicii Moldova, Planurile operaționale regionale 
revin în responsabilitatea Consiliilor de Dezvoltare Regională și sunt elaborare de către 
Agențiile de Dezvoltare Regională. Cu sprijinul MSPL, ADR-urile au stabilit Grupuri de 
Lucru Sectoriale Regionale (GLSR) în domeniile menționate mai sus în decursul anului 
2013 și au facilitat diverse sesiuni cu instituțiile locale, regionale și la nivel central 
pentru exerciții de planificare în comun (în mod special pentru a sprijini dezvoltarea 
Programelor de Dezvoltare Regională). Aceste GLSR vor continua să sprijine faza de 
dezvoltare a proiectului și, în general, vor avea drept scop să atingă o guvernare 
sectorială îmbunătățită. 

În Anexa 1 este inclus un extras dintr-o analiză internă recentă a procesului de 
planificare regională pentru două din sectoare (MDS și EE). 

În linii generale, este corect să spunem că angajamentul s-a aprofundat de-a lungul 
procesului, dar că, în multe cazuri, acesta a rămas în mare parte „reactiv” mai degrabă 
decât participativ. Cu toate acestea, acest lucru trebuie să fie echilibrat în raport cu 
timpul și resursele disponibile pentru a elabora Programele și complexitatea obiectivă a 
problemelor, în special atunci când acestea sunt vizualizate într-un context regional. 

Nivelul de implicare necesar al părților interesate (ministere de resort, ADR-uri, 
donatori și IFI) este acum în creştere. În ce priveşte ministerele de resort, 
angajamentul acestora este în mod evident în creștere, iar în cazul ADR-urilor acesta 
este acum la un nivel înalt. Însă în ce priveşte donatorii și IFI, acesta este încă 
inadecvat și necesită a fi îmbunătățit, deoarece procesul de mobilizare a actorilor 
pentru dezvoltarea unor proiecte majore este durabil doar în cazul în care există 
o anumită perspectivă că acestea pot fi finanțate într-un cadru de timp previzibil. 

În perioada iulie-decembrie 2013 s-au derulat consultări publice în două etape, după 
finalizarea procedurii de consultare neoficială cu ministerele de resort. Prima etapă a 
constat în publicarea Programelor pe paginile web a ADR-urilor și a MDRC, astfel încât 
toate părțile și oricare alte persoane interesate să poată accesa documentaţia și să 
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vină cu propuneri de îmbunătățire a conținutului acesteia. Comentariile primite au fost 
adunate de către ADR-uri și introduse în revizuirea finală a documentelor. După 
aceasta, documentele au fost prezentate GLSR într-o formă pre-finală. 

În decembrie 2013, au avut loc evenimente de consultare publică organizate de ADR-
uri cu sprijinul MSPL în toate cele trei regiuni, în cadrul cărora părțile interesate au 
participat la discuții cu privire la proiectele de Programe. Participanții la aceste 
evenimente au reprezentant Autoritățile Publice Centrale (Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Construcțiilor, Ministerul Mediului, Ministerul Sănătății, Agenția pentru 
Eficiență Energetică), Administraţiile Publice Locale de nivelul 1 și 2 și întreprinderile 
municipale. 

 

2.5 Lecţii relevante învăţate 

Această Perioadă Iniţială coincide cu alte două evoluții și acestea oferă lecții specifice 
relevante pentru activitatea care urmează a fi întreprinsă în cadrul Acordului Delegat: 

 O reexaminare intermediară a Planificării Regionale Sectoriale (în prezent în 

proiect); și  

 O misiune internă MSPL de analiză a desfăşurării activităţii (PVK - 

Verlaufskontrolle) a fost organizată de GIZ în perioada februarie-martie 2014 cu 

privire la întregul proiect MSPL. 

Mai jos am stabilit, în baza acestor exerciții, activitatea curentă privind planificarea 
regională sectorială şi punem în evidenţă o serie de lecții învățate. 

2.5.1 Planificarea regională sectorială 

Programele regionale sectoriale constituie un hibrid și sunt o formă extrem de 
pragmatică de planificare. Principala caracteristică a acestui tip de planificare este de a 
„aduce ordine în dezordine” și de a stabili o orientare fezabilă pe termen mediu spre 
acțiune. A fost o provocare de a obține un consens și o înțelegere cu privire la această 
abordare din partea experților tehnici (de cele mai dese ori obişnuiţi cu forme mai 
ambițioase, dar mai puțin reușite de „planificare generală”). Doar după ce procesul a 
fost finalizat, părțile interesate și experții văd eficiența și eficacitatea acestei abordări în 
condițiile Republicii Moldova. Este clar că în sectorul Eficiență energetică, 
Management al deșeurilor solide și Aprovizionare cu apă și canalizare, ei văd 
beneficiile abordării, iar ministerele de resort, precum și MDRC, chiar o salută. 

2.5.2 Dezvoltarea proiectului şi calitatea proiectului 

Activitatea din ultimele 18 luni a demonstrat in mod concludent că precedenta 
abordarea de identificare și dezvoltare a proiecte de infrastructură și de investiții în 
Republica Moldova nu a fost cea mai potrivită. Abordarea propusă de MSPL este una 
semnificativ mai bine adaptată necesităţilor. Totuşi, aceasta expune lacunele imense 
din contextul general care împiedică investițiile și planificarea proiectului. Acestea au 
fost documentate actualmente drept „acțiuni prioritare” în cadrul Programelor regionale 
sectoriale. Este clar că abordarea la care obişnuia să se recurgă în Moldova la 
identificarea și dezvoltarea proiectelor era în mare parte pur tehnică/inginerească și nu 
se reușea să se ia în consideraţie raționamentul social sau economic, incluzând atât 
necesităţile cât și cererea, şi cu atât mai puțin soluționarea acestor probleme. Chiar 
dacă este nevoie de un studiu de fezabilitate, (în cazul proiectelor de infrastructură 
care depăşesc 5,0 milioane de lei, deși legea permite o alternativă la acest lucru, dacă 
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se consideră că documentația tehnică furnizează informații similare cu cele incluse într-
un studiu de fezabilitate), mai mult de 90% din acesta se va concentra pe aspecte 
tehnice (adică, în principal, inginereşti). Pe scurt, cerințele și domeniul de aplicare al 
unui studiu de fezabilitate, așa cum acestea sunt înțelese în Republica Moldova, sunt 
destul de diferite în raport cu majoritatea țărilor europene sau a OCDE. Iar principala 
diferență constă în faptul că în Republica Moldova se neglijează cererea, unele 
considerente economice și financiare și, în special, aspecte cheie cum ar fi 
recuperarea costurilor și durabilitatea pe termen lung. Chiar daca un proiect se 
bazează pe o sursă de finanțare, cum ar fi FNDR, secțiunile de pe formularul de cerere 
cu privire la aspecte economice și cerere nu sunt adecvate și se pare că o atenție 
insuficientă este acordată acestor considerente la toate nivelurile procesului de 
evaluare. În pregătirea proiectelor în trecut nu s-a susţinut nici paritatea de gen și acest 
lucru va fi abordat pe viitor prin pilotarea diferitor abordări în cele patru sectoare. 

2.5.3 Dezvoltarea instituţională şi politică 

2.5.3.1 Dezvoltarea regională 

ADR-urile joacă un rol major în orice formă subnațională de dezvoltare în Republica 
Moldova. Acestea constituie un mecanism unic de livrare și dezvoltare, care (dacă este 
utilizat în mod corespunzător) poate mobiliza actori regionali. Aceştia au un potențial 
care depăşeşte actualul mandat al FNDR şi sunt foarte utili pentru alte ministere de 
linie (de exemplu, mediu, economie, chiar și agricultură), care, fără o rețea extinsă sau 
prezență locală, nu dispun de mijloace de informare pentru a reduce decalajul dintre 
strategia națională și cadrul legislativ, pe de o parte, și proiectarea și livrarea unor 
acțiuni concrete pe teren, pe de altă parte. Valorificate în mod corespunzător, ADR-
urile pot și reduc acest decalaj în dezvoltarea regională și în acele domenii sectoriale a 
căror implementare este practic dependentă de actori subnaționali (management al 
deșeurilor solide, apă și canalizare și, eventual, alte zone în care se domenii unde 
activează deja (de exemplu, drumuri, dezvoltarea economică, turism). 

Cu toate acestea, ADR-urile şi sistemul de DR, în general, iau încă drept premisă 
oficială speranța că FNDR este mecanismul principal și principala resursă (170 de 
milioane de lei anual). Dar cu această rată de investiții, chiar combinate cu alte surse, 
Republicii Moldova îi vor trebui zeci de ani pentru a atinge chiar şi niveluri de bază de 
dezvoltare de care se bucură în prezent țări precum România. Este clar că e necesar 
să se mărească semnificativ investițiile în sectorul public și privat și că 
planificarea trebuie să se concentreze pe această ambiție pe termen mediu. 

Sistemul de DR necesită, totuși, să fie adaptat la o provocare mai largă, devenind din 
ce în ce mai mult dezvoltabil și strategic. Din mai multe aspecte, este chiar mai 
ambiguu, deoarece va fi nevoie de noi forme de „concentrare” cu ministerele de resort 
sectoriale, la o scară și de o natură pe care lucrările FNDR au necesitat-o rar. În 
tandem, ADR-urile vor trebui să se mişte către o abordare mai pro-dezvoltare, în cele 
din urmă devenind competente pentru a sprijini identificarea și dezvoltarea proiectelor 
cum a făcut-o şi o va face echipa AT MSPL. Din acest motiv, în anul care vine, este 
necesar de a concentra și aprofunda nivelul de cooperare între echipa tehnică 
MSPL și ADR-uri. 

Activitatea de planificare regională a fost împiedicată la fiecare etapă de calitatea slabă 
a statisticilor regionale și raionale din Republica Moldova. Dacă această problemă nu 
este remediată, va fi imposibil de a evalua intervențiile și impactul acestora într-un 
context mai larg. Calea spre investiții publice mai eficiente și îmbunătățite bazate pe o 
planificare regională sectorială necesită, de asemenea, un progres real pentru a 
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asigura dovezi suficiente în baza cărora să se evalueze și să se planifice intervenții. 
Aceasta trebuie să devină o prioritate pentru MDRC.8 

Mai general, politica de DR se va orienta, în practică, dacă nu în drept, către un 
mecanism intersectorial, orizontal care promovează acțiunea politicilor sectoriale la 
nivel regional și încorporarea ambițiilor și energiilor regionale în politicile sectoriale. 
Într-o anumită măsură, acest lucru se întâmplă deja: este evident că programele 
regionale sectoriale în AAC, MDS și EE asigură (pentru prima dată) un instrument 
credibil, prin care ministerele de resort îşi poate vedea ambițiile politice realizate pe 
teren. 

Pe de altă parte, politica de DR nu poate fi pur și simplu un mecanism de interacțiune 
regional-sectorială: politica în sine, de asemenea, trebuie să aducă în prim -plan 
realitățile teritoriale specifice și să prezintă o viziune, la un moment dat în viitor, pentru 
modul în care oamenii și oportunitatea economică și socială ar trebui să fie gestionate 
în toate regiunile. Pe scurt, odată ce ministerele sectoriale acceptă provocarea de a se 
angaja cu actorii DR pentru a asigura implementarea pe teren, obiectivul principal al 
politicii de DR ar trebui să se concentreze treptat pe identificarea și articularea 
problemelor teritoriale care stau la baza dezvoltării naționale manifestând, în 
același timp, un interes special pentru acele domenii în care actorii regionali și 
locali sunt cei care implementează proiectele pe teren, mai degrabă decât 
administrațiile naționale. 

2.5.3.2 Reforma sectorială 

Un număr mare de blocaje practice, legate în principal de aspecte instituționale, juridice 
și de multe aspecte practice/operaționale, stau în prezent în calea unor planurilor mai 
ambițioase de investiții în mai multe sectoare. În cadrul Programelor regionale 
sectoriale convenite în prezent, cele mai importante dintre acestea au fost identificate, 
iar în Planul de acţiuni s-au şi stabilit obiective cu privire la implementarea lor. 

În concluzie, în timp ce sunt pregătite proiectele, există o necesitate reală de a aborda 
blocajele cele mai urgente care fie împiedică pregătirea proiectului sau vor limita 
sustenabilitatea rezultatelor proiectului. Pe scurt, la pregătirea proiectelor trebuie să 
se pună accente „inteligente” pe reformele cele mai urgente din sector. Acestea 

sunt prevăzute în planurile de acțiune în cadrul fiecărui program sectorial regional. Este 
vorba de o listă de acțiuni cheie care trebuie să întreprinse de urgență şi merită o 
atenție deosebită pe viitor în cadrul consiliilor de coordonare sectoriale și în discuțiile 
între donatori și GLSR. Acestea constituie „reforma” pe lângă activitatea practică de 
pregătire a proiectelor: pregătirea proiectului + reforma concentrată pe sector = 
finanțare, implementare și durabilitate a proiectelor și a rezultatelor lor. 

Provocarea este acum de a asigura că acestea sunt abordate în mod eficient și nu sunt 
neglijate. Această sarcină depăşeşte proiectul MSPL şi necesită o „agendă pentru 
schimbare” mai viguroasă pentru ministerele de resort. Reformele sectoriale care sunt 
necesare sunt identificabile, concrete și posibile: multe alte țări le-au realizat. Dar este 
nevoie de o depăşire a cadrului strategic și legislativ și de un angajament real de 
înlăturare a blocajelor evidente. Este nevoie de acțiune, nu doar de discuții, în 
unele cazuri, de asistență tehnică complementară, dar în toate cazurile este 
vorba de o voință de schimbare. 

                                                 

8
 Se prevede ca un proiect de Statistici Regionale finanțat de UE să înceapă în curând. 
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2.5.4 Identificarea unor eventuale surse de investiţii 

Este deja clar că abordarea adoptată în cadrul proiectului MSPL oferă o avertizare în 
avans cu cel puțin 24 luni în ce priveşte proiectele propuse spre finanțare. Acum există 
o sarcină reală de a găsi o legătură între energia și resursele donatorilor cu 
oportunităţile reale. Acest lucru va necesita o abordare structurată în Chișinău și chiar 
mai mult ca atât. În cazul în care nu se va face, portofoliul de proiecte se va bloca, 
deoarece oamenii nu mai au dorinţa de a pregăti proiecte reale dacă nu există o 
perspectivă de finanțare eventuală a acestora sau urmăresc neajutoraţi cum finanțarea 
este direcționată către domenii în care acesta nu poate fi utilizată, în timp ce domenii în 
care acesta poate fi utilizată, rămân fără finanţare. 

Deja se profilează o serie de investiții majore. În sectorul EE va fi necesar deja de 

finanțare disponibilă în jur de 15 milioane de euro până la sfârșitul anului 2014 și ceva 
asemănător până la sfârșitul anului 2015. În sectorul AAC, 25 de milioane de euro pot 
fi absorbite cu ușurință de la sfârșitul anului 2015 şi în sectorul Drumuri e cu siguranță 
asemănător. În AT MDS va fi necesară finanțare pentru a finaliza pregătirile la sfârșitul 
anului 2015 pentru investiții de până la 30 de milioane de euro. Și aceasta este doar 
începutul „conductei”. Mai departe există mai multe proiecte care urmează a fi 
realizate. Toate acestea vor asigura că, în timp, vor apărea tot mai multe proiecte gata 
sau propuse spre finanţare. Este timpul să se ia în consideraţie, într-un mod structurat 
și strategic, felul în care poate fi abordat deficitul de finanțare. În curând aceasta nu va 
mai fi o problemă, deoarece apar „tot mai multe finanțe disponibile în raport cu proiecte 
gata”. 
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3 Implementarea Acordului delegat  

3.1 Abordare 

Acest proiect are la bază o abordare multinivelară cu implementarea unor măsuri 
suplimentare de consultanţă la nivel naţional, regional şi local. Ca orice proiect GIZ, 
prezentul proiect va fi implementat în concordanţă cu principiile şi practicile cheie ale 
modelului de management pentru dezvoltare durabilă al GIZ – Capacity Works  
(https://www.giz.de/en/ourservices/1544.html). Ceea ce înseamnă că GIZ va încerca 
să asigure o reţea de cooperare cât mai largă posibil între părțile interesate, astfel încât 
acestea să fie capabile să-și continue activitatea și să menţină rezultatele acestui 
Proiect chiar şi după finalizarea sa. Acest lucru necesită o atenție constantă pentru 
dezvoltarea capacităților incluse în activitățile proiectului, un proces și o metodă 
construite în activitățile de proiect pentru a asigura că, treptat, omologii să preia 
sarcinile efectuate anterior, în mare parte sau în întregime, de către consultanți și 
consilieri GIZ și un proces prin care să se capteze, înregistreze și să se difuzeze lecții, 
atât pentru politici cât și practici. În cele din urmă, pe măsură ce avansează proiectul, 
este esențial să se identifice oportunitățile pe cât posibil bazate pe mecanismele 
existente în Moldova, pentru un dialog politic eficient, care va duce la schimbări 
considerabile legate, în special, de sustenabilitatea proceselor și a rezultatelor 
Proiectului. 

3.2 Proces şi metode  

Următoarele procese și metode de bază, precum şi activităţile deja constatate în 
Domeniul de intervenție 2, legate de planificarea regională sectorială, vor fi respectate 
pe parcursul implementării PPDR în MSPL. 

Generalităţi 

În ansamblu, proiectul MSPL este considerat de GIZ a fi un proiect de guvernare. 
Prin urmare, este important „cum” se desfășoară activitățile în cadrul tuturor părților 

componente ale Proiectului, inclusiv Domeniul de intervenție 2. Pentru GIZ este 
esențial să se lucreze astfel încât să se producă nu doar programe și proiecte 
regionale sectoriale, dar şi să se îmbunătățească capacitatea instituțională și 
individuală și să se implice toate sau orice aspect ce ţine de angajament, participare 
sau procesul de luare a deciziilor în legătură cu aceste „produse”. Mai mult decât atât, 
GIZ consideră că procesul de planificare și dezvoltare a proiectelor în orice sector 
trebuie să se axeze pe realitate, că majoritatea proiectelor de investiții sunt parte a unei 
abordări care caută să asigure atât dezvoltarea regională cât și prestarea unor servicii 
locale durabile. Prin urmare, este important să se abordeze aspecte cum ar fi 
sensibilizarea opiniei publice, reglementarea și dezvoltarea instituțională ca parte a 
procesului de planificare și dezvoltare a proiectului.  

GIZ a dezvoltat experiențe și lecții importante în acest sens în Domeniul de 
intervenție 1 (Servicii publice locale) și aceste lecții pot fi, de asemenea, 
valorificate pentru a obține realizări și rezultate în Domeniul de intervenție 2, 
inclusiv acele părți susținute în mod special de UE. 

 

 

 

https://www.giz.de/en/ourservices/1544.html
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Figura 3-1: Logica abordării planificării şi a dezvoltării proiectului  

 

 

 

 

 

 

Legenda Fig. 3-1 

Regional Planning – Planificare regională 

Project Identification- Identificarea proiectului 

Project Development – Dezvoltarea Proiectului 

Targeted Sector Reform – Reforma sectorului vizat 

Financing – Finanţare 

 

Figura 3-2:   Model eficient de servicii publice locale 

 

 

Proiecte şi servicii durabile ducând la schimbări durabile 
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Legenda Fig. 3-2. 

1. Integrated local planning and programming – Planificare şi programare locală integrate 

2. Improvment of cooperation between LPAs – Îmbunătăţirea cooperării între APL-uri 

3. Investments to optimize infrastructure to provide local public services – Investiţii în optimizarea 
infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale 

4. Increasing capacities of LPAs and service providers – Creşterea capacităţilor APL-urilor şi a 
prestatorilor de servicii 

5. Mobilization and raising awareness of the population – Mobilizarea şi creşterea gradului de 
conştientizare al populaţiei 

6. Efficient Local Public Services – Servicii publice locale eficiente 

 

GIZ va aplica sistemul său intern de „Monitorizare bazată pe rezultate” pentru a asigura 
că toate realizările și rezultatele necesare, inclusiv cele prevăzute în Acordul delegat, 
sunt bine realizate. În plus, ținând seama de etosul propriu diferit, GIZ va monitoriza şi 
alte realizări și rezultate obținute prin activitățile din cadrul proiectului. În prezent, 
modelul este în curs de revizuire pentru Domeniul de intervenție 2. Elementele 
relevante ale modelului, care se referă la activități, realizări și rezultate prevăzute în 
Acordul delegat, sunt stabilite în cadrul Instrumentului revizuit de Monitorizare bazată 
pe rezultate. 

În următoarele tabele se oferă indicații specifice privind tipurile de procese și metodele 
care urmează a fi desfășurate. 

Tabelul 3-1: Planificare regională sectorială, inclusiv identificarea proiectului – sectoarele MDS, 
AAC, EE, DRL 

Proces Modalităţi specifice  Rezultat aşteptat 

Parte interesată 

Participare şi 

angajament în 

Planificarea 

sectorială la nivel 

regional  

În acest scop, sunt stabilite Grupurile de lucru sectoriale 

regionale în conformitate cu MDRC. Acestea vor număra 

până la 30 de membri şi se vor reuni de 4-6 ori de-a lungul 

unui ciclu de planificare, au o importanţă majoră în furnizarea 

unor intrări reale și vor reacționa la rezultatele experților. 

Acestea asigură un consens în acceptarea elementelor cheie 

ale planurilor. De asemenea, se evaluează dezvoltarea 

capacității tuturor membrilor. GLSR sunt convocate și 

animate de către ADR-uri, cu sprijinul experților și consilierilor 

GIZ. Membrii ai Grupurilor pot fi reprezentanţi ai ministerelor 

de resort, reprezentanți raionali și municipali. 

 

Programe regionale 

sectoriale bazate pe 

consens ale părţilor 

interesate regionale 

şi naţionale, 

angajate în 

implementarea 

acestora 

Capacitate sporită a 

persoanelor şi 

instituţiilor implicate 

în elaborarea 

acestora 

Proces, metode 

şi criterii pentru 

identificarea 

conceptului de 

proiect 

S-au elaborat sau se vor elabora un proces, o metodă și 

criterii transparente ca parte a planificării regionale sectoriale 

pentru a permite identificarea unor concepte de proiect, care 

vor fi apoi dezvoltate, după caz, în proiecte. Acestea decurg 

direct din analiza, viziunea și argumentarea Programelor 

Regionale Sectoriale, sunt discutate și acceptate în cadrul 

Grupurilor  de Lucru Sectoriale Regionale și cu ministerele de 

resort. Procesul de identificare a conceptelor implică ADR-

urile, raioanele ș i beneficiari specifici ai proiectului. Se aplică 

mecanisme de sprijin adecvate. În ceea ce ţine de AAC și 

DRL, ADR-urile vor revizui conceptele împreună cu experții și 

vor discuta cu beneficiarii. Odată pilotate și validate, 

procesele și metodele vor fi transferate la ADR-uri, împreună 

cu suport pentru dezvoltarea capacităților, astfel încât 

Transparență, 

consens asigurat 

pentru concepte de 

proiect relativ bune. 

Capacități 

dezvoltate 
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acestea să fi replicate în viitor în orice sector. 

Plan de acţiune  

Planul de acțiune care va însoți lista de concepte posibile de 

proiect se concentrează pe acțiuni le urgente și importante 

necesare pentru a înlătura obstacolele care împiedică sau 

bochează dezvoltarea proiectului ș i durabilitatea rezultatelor 

proiectului. Prin urmare, un aspect important este de a 

asigura condițiile de durabilitate a serviciilor conexe. Planurile 

de acțiune specifică acțiuni corelate cu actori și termene 

specifice. Acestea vor fi monitorizate în cadrul Grupurilor de 

Lucru Sectoriale Regionale în faza de dezvoltare a proiectului 

când se poate lansa un dialog între părțile interesate pentru a 

stabili dacă și în ce măsură acţiuni specifice „utile” au fost 

efectuate. Actorii regionali, precum și ministerele de resort 

fac parte din acest proces, ceea ce constituie, prin urmare, o 

contribuție modestă la guvernarea sectorială la nivel regional. 

Actorii regionali, 

precum și 

ministerele de resort 

fac parte din acest 

proces, ceea ce 

constituie, prin 

urmare, o 

contribuție modestă 

la guvernarea 

sectorială la nivel 

regional 

Dezvoltarea 

Proiectului 

Abordare 

traiectorială 

Toate proiectele care urmează a fi dezvoltate vor urma o 

abordare specifică „traiectorială", care corespunde 

acordurilor deja încheiate cu MDRC și este în concordanță cu 

Acordul delegat. Acest lucru asigură că se acordă atenție în 

timp util aspectelor care de multe ori în trecut au fost neglijate 

înainte de sau chiar pe parcursul implementării proiectului în 

Republica Moldova, cum ar fi durabilitatea economică și 

financiară, aspecte cheie de reglementare și instituționale. 

Se promovează şi 

se incorporează un 

nou comportament 

pentru a asigura 

durabilitatea 

proiectelor de 

dezvoltare regională  

și a proiectelor 

bazate pe servicii  

Portofoliu de 

proiecte 

Abordare 

de management 

Se va dezvolta un sistem legat de parcursul de dezvoltare a 

proiectului pentru a permite gestionarea, monitorizarea și 

raportarea unui număr mare de proiecte. Această abordare, 

după ce va fi validată de GIZ, va fi transferată ADR-urilor. 

Un eventual 

instrument de 

management, 

esențial pentru 

facilitarea dezvoltării 

proiectelor pe scară 

largă, va fi transferat 

ADR-urilor pentru a 

fi aplicat în viitor 

 

Proces şi metode: Dezvoltare complementară a sectorului privat  

O provocare majoră, în vederea acumulării asistenței donatorilor în următorii ani în 
Republica Moldova, este implicarea sectorului privat în pregătirea, depunerea și 
implementarea unor oferte coerente și realiste de licitații publice pentru implementarea 
proiectelor de investiții în sectorul public. Este în special cazul companiilor localizate în 
afara Chișinăului. Prin urmare, trebuie consolidate cunoştinţele companiilor în materie 
de procese de achiziții publice, actori relevanți implicați, măsurile de sprijin și instituții, 
astfel încât să poată beneficia de oportunități de licitație. 

Obiectivul general al acestei dimensiuni a activităţii este de a consolida capacitățile 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ÎMM-uri), care funcționează în Regiunile de dezvoltare 
Nord, Centru și Sud ale Republicii Moldova, prin intermediul Camerei de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova, în cooperare cu Organizația Națională pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Agențiile pentru 
Dezvoltare Regională (ADR-uri). Agențiile de Dezvoltare Regională trebuie să ofere 
ÎMM-urilor posibilitatea de a participa la procesele de licitație publică pentru proiecte de 
infrastructură în domeniul Aprovizionării cu apă și canalizare, Management al 
deșeurilor solide, Eficiență energetică a clădirilor publice, precum și Drumuri locale și 
regionale și să participe în întreprinderi comune cu multinaționale. Prin urmare, Sequa 
și OA vor oferi servicii de consultanță sub formă de traininguri, ateliere de lucru, mese 
rotunde și coaching pentru ÎMM-urile interesate din Republica Moldova din sectoarele 
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menționate mai sus. În baza rezultatelor potențiale ale intervenţiei Sequa / OA, vor fi 
dezvoltate măsurilor de dezvoltare a capacităților pentru parteneri (ADR-uri, Camera 
de Comerț etc.), asigurând capacitatea de dezvoltare a proiectului și achiziții publice. 

Sequa și OA vor implementa activități în Republica Moldova și Europa de Sud-Est. 
Sequa GmbH este o organizație de dezvoltare care operează în întreaga lume, 
promovând dezvoltarea sectorului privat și organizațiile care fac parte din acesta, 
precum și educația, formarea și calificarea ulterioară. Este o companie non-profit. 
Organizații asociative importante de afaceri din Germania (DIHK, ZDH, BOA, BDI) și 
GIZ sunt acționari ai Sequa. Acesta cooperează cu mai mult de 100 de OAA europene 
și peste 250 OAA din țările-țintă. Segmentele noastre de activitate, cum ar fi 
dezvoltarea sectorului privat, organizațiile asociative de afaceri, formare şi instruire 
profesională, precum și dialogul social sunt legate de rețeaua noastră și de afacerile de 
zi cu zi. 

Are o experiență vastă în dezvoltarea economică locală (DEL)
9
 și, în special, în ceea 

ce privește implicarea sectorului privat. Sequa a rafinat instrumentul DEL și l-a adaptat 
la necesităţile și rolul Camerelor și asociațiilor. Mai mult ca atât, Sequa are o 
experiență bogată atunci când vine vorba de dialog public-privat și rolul Camerelor ca 
facilitatori în acest proces.  

Comitetul pentru Relații Economice Est-Europene (Ost-Ausschuss) (OA) a fost fondat 
în 1952. Este o organizație comună a principalelor asociații care reprezintă mediul de 
afaceri german. Este sprijinit de Federația Industriilor din Germania (BDI), Asociația 
Băncilor Private din Germania (BdB), Asociația Asiguratorilor Germani (GDV), 
Asociația de Comerț Exterior a Comerțului cu Amănuntul din Germania (AVE), precum 
și Confederația Germană de Meserii (ZDH). Calitatea de membru al Comitetului pentru 
Relații Economice Est-Europene este accesibilă pentru companiile care au interese de 
afaceri în Rusia, Europa Centrală și de Est, Europa de Sud-Est, republicile din Caucaz 
și Asia Centrală. Comitetul pentru Relații Economice Est-Europene reprezintă și 
promovează interesele organismelor de afaceri germane în Germania și în țările de 
mai sus. Acesta susține și consolidează legăturile economice cu aceste țări și regiuni.  

Membrii AC sunt în mare parte multinaționale, care activează în principal în sectorul  
construcțiilor, energiilor regenerabile și inginerie. Deoarece OA este brațul regional al 
BDI, beneficiază de reţeaua BUSINESS EUROPE (BE). BE numără printre membrii săi 
peste 40 de asociații industriale europene, unul dintre aceştia este BDI. Ca urmare, s -a 
stabilit o rețea instituțională și corporativă. Expertului pe termen lung din cadrul  
proiectului de parteneriat, graţie experienței sale considerabile în Republica Moldova, i 
se va oferi poziţia de expert pe termen lung în cadrul propunerii actuale. 

                                                 

9
 Banca Mondială defineşte DEL după cum urmează: 

„Dezvoltarea Economică Locală este procesul prin care parteneri din sectorul public, privat şi non -
guvernamental lucrează în comun pentru a crea condiţii mai bune pentru creşterea economică şi 
crearea locurilor de muncă. Scopul este de a îmbunătăţi calitatea vieţii pentru toţi”.  
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4 Plan Resurse şi Rezultate – Planificarea regională şi 

dezvoltarea proiectului (2014-2015) 

4.1 Introducere 

În anexa 4 este prezentată o explicație completă despre modul în care se abordează 
fiecare element de activitate, realizările și rezultatele după cum se prevede în Acordul 
delegat sau se va aborda în Domeniul de intervenție 2 al proiectului MSPL. 

Rezumat: 

Programe (planuri), cum au fost propuse în Acordul delegat pentru DRL, vor fi pe 
deplin dezvoltate și alineate standardelor deja încercate și testate în alte trei sectoare. 

Concepte de Proiecte în 4 sectoare vor fi dezvoltate până la stadiul de Concept de 
Proiect Viabil și după aprobarea din partea MDRC și o structură inter-ministerială 
prevăzută, multe dintre acestea vor fi avansate spre etapa propus spre 
finanţare/achiziție. 

Doar în cazul în care se aplică şi se convine asupra finanțării pentru un anumit 
proiect, un proiect (CPV) va progresa peste etapa de „elaborare” (adică, Etapa 3). 

Proiectele la sfârșitul Etapei 3 sunt considerate a fi „CPV-uri la etapa pre-finală”, adică 
în așteptarea angajamentelor de finanțare înainte de a trece prin etapa de finalizare a 
proiectării tehnic complete și caietul de sarcini. 

4.2 Dezvoltarea proiectului la data de 31 decembrie 2013 

Tabelul 4-1: Situaţia Conceptelor posibile de proiect (decembrie 2013) 

 

Planuri 

regionale/Programe 

elaborate 

Fişele proiectelor 

elaborate (CPP-uri) 

Valoare indicativă 

pentru toate fişele 

proiectelor din sector 

(milioane €) 

Eficienţa energetică 3 

33 + 66 în format pre-

fişă
10

 (+ 2 propuse spre 

finanţare + 9 „staţionate” 

în aşteptare de 

finanţare)
11

 

33: 32,74 

66: 51,90 

2: finanţate: 2 239 

9: „staţionate – urmează a 

fi finanţate”: 11,46 

Managementul deşeurilor 

solide 
2 5 (+1) în format cpp 70,9

12
 

                                                 

10
 Este vorba de aprox. 30 milioane € de concepte posibile de proiect care nu au fost preluate de MSPL 
din lipsă de resurse, dar care ar putea fi preluate de alţi donatori ca punct de plecare pentru dezvoltarea 
ulterioară a proiectului.  

11
 Este vorba de proiecte dezvoltate de la zero, înainte de sau în paralel cu Planificarea Regională în EE, 
pentru a asigura acoperire adecvată a proiectului d in Sprijinul de investiţii germane prevăzut pentru 
acest sector. De fapt, doar aprox. 2 milioane € din acestea au fost prevăzute pentru finanţare, lăsând 
ulterior 9 milioane€ proiecte „staţionate” la o etapă avansată de elaborare în aşteptare de angajament  
de finanţare.  

12
 Include Domeniul MDS/Proiect din Regiunea SUD asupra căruia va lucra MSPL. Nu include, cu toate 
acestea, celelalte două domenii DMS în Regiunea Sud asupra căruia va lucra Agenţia Cehă pentru 
Dezvoltare. 
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Apă şi canalizare
13

 3
14

 33 70 

Drumuri Regionale şi 

Locale 

 

Notă: 

n/a n/a n/a 

Planificarea internă prevede în jur de 26 de concepte de proiecte în domeniul 

drumuri ca punct de plecare inițial cu un buget indicativ de 90 milioane €  

 

Au fost deja dezvoltate fișe de proiect sau ceva chiar mai substanțial cu o valoare 
totală aproximativă de 187,339 milioane €, fără a lua în consideraţie cele de 90 
milioane € estimat de fișe de drum regional și local, care vor fi dezvoltate de Q3-14. 
Din această sumă, 117,339 milioane € sunt incluse în portofolii asupra cărora s -a 
convenit să se lucreze cu omologii. Cele 13,70 milioane € pentru proiecte EE asupra 
cărora s-a lucrat, nu sunt incluse în domeniul de aplicare al Fazei de lucru B și nu s-au 
luat ca valoare iniţială în Faza de lucru B. 

Valoarea iniţială curentă (31/12/13) acceptată pentru Faza de lucru B: 103,64 milioane 
€ (adică, Concepte posibile de proiect aprobate – 32,74 milioane € (EE) + 70,9 
milioane € (MDS), toate ancorate în programele regionale sectoriale. 

Este acceptat pe deplin faptul că o serie de CPP, de fapt, nu va progresa la etapa 
de CPV. Acestea se vor dovedi a fi necorespunzătoare, problematice sau, în lumina 

unor noi informații, pur și simplu imposibile. Cu toate acestea, numărul și volumul 
financiar al CPV (Concept de Proiect Viabil – a se vedea mai jos) ia în consideraţie 
aceste realități. De asemenea, se presupune că comitetul interministerial care va 
accepta CPV propuse ca CPV asupra cărora ar trebui să se lucreze în continuare, 
poate respinge unele propuneri. 

Iar obiectivul financiar pentru astfel de proiecte propuse spre finanţare, conform 
experienței din primele 18 luni de Programare și Planificare Regională indică faptul că 
obiectivul prevăzut în Acordul delegat de 205 milioane € de „proiecte propuse spre 
finanţare” nu poate fi îndeplinit din resursele alocate de UE. Motivele sunt următoarele: 

În primul rând, volumul proiectelor „propuse spre finanţare/achiziţie” indicat este 
excesiv şi depăşeşte volumul ce ar putea fi în prezent finanțat sau implementat în 
condiţiile predominante sau viitoare în Republica Moldova. Experiența din cadrul 
proiectului MSPL cu privire la proiectele pilot desfășurate în Domeniul de intervenție 1 
indică faptul că în sectorul AAC și MDS există multe obstacole juridice, instituționale, 
tehnice și practice pentru dezvoltarea proiectelor la această scară. Munca efectuată în 
contextul Sprijin de investiții germane confirmă acest lucru și indică faptul că nu există 
practic nicio asistență tehnică alternativă pentru a dezvolta proiecte altele decât cele 
mobilizate direct și finanțate în cadrul proiectelor MSPL. Acest lucru duce la o 
presupunere implicită care stă la baza obiectivelor inițiale: și anume, că 

beneficiarii finali (APL-urile etc.) ar dispune de expertiză tehnică internă sau de resurse 
pentru a mobiliza o parte din aceasta (așa cum a fost cazul, la sfârșitul anilor 1990 în 
țări precum Republica Cehă, Polonia și Ungaria). Practic, în Republica Moldova nu 
există deloc o astfel de capacitate. 

Finanțarea efectivă, prevăzută să acopere asistența tehnică, este cu mult sub nivelul 
estimărilor obișnuite de 3-5% din costul de investiție utilizate pentru a estima costurile 
de pregătire a proiectului. De fapt, este în jur de 1%. Resursa ar putea fi adecvată într-
o situație în care s-ar utiliza resursele doar pentru consiliere, coaching, sprijin, 

                                                 

13
 Nu include aproximativ 4 milioane € din proiectele AAC preluate şi dezvoltate deja pentru Sprijin de 
investiții germane în afara domeniului de aplicare a Planificării Regionale pentru AAC.  

14
 Deoarece Planurile regionale încă nu sunt prezentate la MDRC, cifrele pentru AAC sunt preliminare  
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verificare, control al calității. Dar, în practică, în Republica Moldova este necesar mai 
mult pentru pregătirea proiectelor, și anume un angajament de expertiză tehnică de 
înalt nivel, în absența oricărei capacității financiare locale din partea beneficiarilor de a 
achiziţiona o astfel de expertiză. 

În al doilea rând, ipoteza GIZ este că, în practică, finanțarea investițională pentru 
proiectele pregătite va trebui să vină din surse internaționale în funcție de diverse 
modalități, inclusiv credite preferențiale, sprijin bugetar și unele granturi. Acest lucru 
implică faptul că, în general, standardul de pregătire a proiectului va trebui aliniat la 
standardele internaționale și europene. Aceasta reprezintă un important „pas 

înainte”, relevant pentru practica în vigoare în Republica Moldova unde documentația 
legată de proiect se limitează de obicei la proiectarea tehnică, cuantificarea bugetară și 
caietul de sarcini, în conformitate cu standardele sovietice vechi. Prin urmare, 
procesul de dezvoltare a proiectului utilizat de GIZ va trebui să fie mult mai 
riguros decât standardul obişnuit în Moldova cu cererea proporțională 
resurselor, inclusiv resursele internaționale. 

În cele din urmă, există problema de finanțare a proiectelor. În general, în Moldova 
proiectele sunt elaborate până la o etapă apropiată de finalizarea completă și apoi 
prezentate spre finanțare unor potenţiale surse de finanțare (de exemplu, Fondul 
pentru eficiență energetică, Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, Fondul 
Ecologic etc.). Se întâmplă adesea că nu s-a realizat proiectarea tehnică completă 
înainte de a găsi surse de finanțare din simplul motiv că proiectările tehnice valabile 
necesită autorizație din partea Inspectoratelor de stat și aceste autorizații sunt valabile 
doar pentru o perioadă scurtă de timp. Întreaga documentație de licitație (inclusiv 
proiectarea tehnică completă) este, de asemenea, supusă unei inspecții. 

În Acordul delegat între UE și GIZ, se notează în mod explicit: „În ceea ce privește 
trecerea proiectelor de la etapa „propuse spre finanţare/achiziții”:, principalele acţiuni 
de dezvoltare a proiectelor în cadrul acestui flux de activitate vor fi: 

 Proiectare tehnică preliminară și completă; 

 Teste sau analize de fezabilitate care să acopere aspecte instituționale, 

tehnice, economice, sociale și financiare. Obiectivul acestor analize este de a 

testa baza instituțională, tehnică, economică, financiară, de mediu a 

proiectelor, precum și aspectele sociale ale acestora (de exemplu, voință și 

accesibilitate de a plăti) cu scopul de a le îmbunătăți, dacă este cazul; 

 Alte studii care pot fi solicitate de legislație sau de cerințele anumitor donatori/ 

surse de finanțare; 

 Se vor obține/pregăti toate celelalte documente sau permise; 

 De asemenea, se va pregăti documentaţia ce ţine de acceptarea finanțării sau, 

în mod excepțional indicaţii similare, relevante pentru documentaţia de licitaţie;  

 După caz, în cadrul Proiectului se va încerca de a atrage alți donatori și alte IFI 

în proiecte în curs de dezvoltare pentru finanțarea, cofinanțarea acestora la 

etapa de implementare și chiar pentru sprijin suplimentar la etapa de pregătire”. 

Deja în afara domeniului de aplicare al PPDR-UE, în cadrul Domeniului de intervenţie 2 

MSPL s-au dezvoltat proiecte până la o etapă de pregătire relativ avansată înainte de 

lansarea perspectivei de finanțare (a se vedea mai sus Eficiență Energetică). În 

absența unei astfel de perspective, s-a dovedit inutil de a continua. Cu toate acestea, 

de îndată ce apare o astfel de perspectivă, etapa de finalizare poate fi realizată relativ 

repede. În alte sectoare va dura ceva mai mult (de ex., MDS). Cu toate acestea, 
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volumul de finanțare necesar este atât de mare încât, fără îndoială, va fi suficient timp 

pentru a finaliza pregătirea până la luarea unei decizii de finanțare. Din acest motiv, 

GIZ, în conformitate cu Acordul delegat, va proceda la „stadiul de finalizare” doar 

atunci când va fi identificată o perspectivă reală de finanțare. Cu toate acestea, practic 

toți pașii sus menționaţi în Acordul delegat vor fi întreprinşi în privinţa Conceptelor de 

proiect viabile convenite care, prin urmare, va constitui un pas spre etapa „propus spre 

finanţare”, dispunând cel puțin de toată documentaţia și deciziile ce urmează: 

Tabelul 4-2: De la CPV la „propus spre finanţare” – Cerinţe minime 

De la CPV la Propus spre finanţare (cerinţe propuse de către GIZ) 

Decizii 

Deţinerea și utilizarea/durabilitatea tuturor activelor urmează a fi 

dezvoltate - clarificate și acceptate de toate părțile interesate relevante 

- în scris;  

Sprijin pentru proiect și durabilitatea acestuia convenită cu ministerul 

de resort - în scris;  

Să corespundă tuturor cerințelor juridice (inclusiv autorizații) până la 

etapa actuală de pregătire;  

Discuții cu donatorii sau cu alte surse de finanțare - deja în curs de 

desfășurare. 

Documente cheie 

Studiu de pre-fezabilitate sau echivalent – finalizat și acceptat de 

echipa din cadrul proiectului (inclusiv parteneri);  

Studiu de fezabilitate (economic, financiar, instituțional, tehnic, juridic) 

– finalizat și acceptat de către echipa proiectului (inclusiv parteneri); 

Proiectare tehnică şi conceptuală;  

Evaluarea impactului asupra mediului (sau echivalent, de exemplu, 

planul de management de mediu);  

Confirmarea interesului de a acorda sprijin din partea surselor de 

finanțare relevante. 

Etapa de finalizare se va 

întreprinde dacă  

S-a promis, condiţionat sau nu, dar oficial, o sursă de finanțare ; 

 

Va implica: 

 Proiectare tehnică completă a elementelor care urmează a fi 

finanțate; 

 Caiet de sarcini pentru elementele a fi finanțate, care vor fi sub -

contractate; 

 Autorizaţii ale Inspectoratul de stat pentru elementele care 

urmează a fi implementate. 

Notă privind Etapa de finalizare: 

 

Estimarea duratei pentru etapa de finalizare (în funcție de intensitatea resurselor) este următoarea:  

 

 EE: 6 luni; 

 AAC: 6-12 luni; 

 MDS: 18 luni; 

 DRL: 12 luni. 

Ținând cont de observațiile de mai sus și de resursele disponibile, GIZ consideră a fi 
realiste următoarele rezultate: 

Tabelul 4-3: Disponibilitatea de a sfârși Etapa de elaborare (finanțare încă neasigurată) 

Sector Documentaţie 

Număr (spre 

etapa PPF (sau 

echivalent fără 

promisiune de 

finanţare) 

Mii €  

(indicativ) 
Note 
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Eficienţa 

energetică 

Va include documentație echivalentă 

cu studiile de fezabilitate conform 

standardelor deja aprobate de către 

Departamentul Construcţii al GIZ 

12 PPF 

(echivalent)  

 

11,8 

 

Puţin peste 

scopurile AD 

materie de 

rezultate  

Managementul 

Deşeurilor Solide 

Etapa de pre-fezabilitate este 

acoperită de Planuri Regionale. 

Stadiul de elaborare include Studiul 

de Fezabilitate, EIMÎ, proiectarea 

conceptuală  

3 26,1 

Aprox. 40% 

Echivalent cu 

scopurile AD 

materie de 

rezultate 

Apă şi Canalizare 

Etapa de pre-fezabilitate este 

acoperită de Planuri Regionale. 

Stadiul de elaborare include Studiul 

de Fezabilitate, EIMÎ, proiectarea 

conceptuală 

12 25 

Echivalent cu 

scopurile AD în 

materie de 

rezultate 

Drumuri Regionale 

şi Locale 

Etapa de pre-fezabilitate este 

acoperită de Planuri Regionale. 

Stadiul de elaborare include Studiul 

de Fezabilitate, EIMÎ, proiectarea 

conceptuală 

12 x 15 km 

(180km) 
40 

Aprox.  66% din 

scopurile AD în 

materie de 

rezultate 

Toate cele 4 

sectoare 

  

102,9 

Aprox. 59% din 

scopurile AD în 

materie de 

rezultate pentru 

cele 4 sectoare 

4.3 Tabele detaliate privind rezultatele per sector 

În secțiunea de mai jos am stabilit în detaliu ieșirile țintă propuse pentru fiecare sector. 
Acestea se bazează pe activitatea internă substanțială, realizată în noiembrie și 
decembrie 2013. 

Tabelul 4-4: Rezultate detaliate ale proiectului per sector  

 Număr Mii € (indicativ) 
Data estimativă (de 

atingere a rezultatului) 

Eficienţa energetică 

CPP-uri 33 29,7 Q2-14 

CPV-uri (aprobate) 18 15 Q2-14 

PPF (sau echivalent) 4 3,6 Q4-14 

PPF (sau echivalent) 4 3,6 Q2-15 

PPF (sau echivalent) 4 3,6 Q4-15 

Subtotal (PPF sau 

echivalent) 
12 PPF (echivalent)

15
 11,8 Către Q4-15 

 

Note: În acest sector, proiectele vor fi aduse la stadiul de propus spre finanţare, doar în cazul în care 

finanțarea este identificată în prealabil. În caz contrar, acestea vor fi „stopate" la sfârșitul „etapei de 

elaborare” (scor intern 3,99) în așteptare a „etapei de finalizare” sub rezerva unei promisiuni de finanțare. 

Finalizarea va consta, în principal, în proiectarea tehnică completă și elaborarea caietului de sarcini, 

precum și acordarea autorizațiilor de stat relevante. Durata estimată pentru „etapa de finalizare” = 6 luni. 

În acest sector un număr estimat de 6 CPV sau CPV potențiale, va rămâne a di adus până la etapa de 

elaborare, în funcție de disponibilitatea resurselor ulterioare. 

                                                 

15
 PPF: nici un proiect nu va fi avansat integral la etapa PPF dacă nu există finanțare. Nivelul maxim de 
progres va fi de 3,9 (elaborare completă a CPV până la etapa de PPF). Rămâne a fi realizată 
proiectarea tehnică completă și caietul de sarcini și să se  obțină autorizații finale de la 
Inspectoratul de Stat (timp estimat de aproximativ 6 luni). 
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Managementul Deşeurilor Solide 

CPP-uri 6 (Nord,Centru,Sud) 70,9 Q1 -14 

CPV-uri (aprobate) 3 26,1 Q3/Q4 -14 

PPF (sau echivalent) 3 26,1 Q3/Q4 -14 

PPF (sau echivalent) 3 26,1  Către Q4-15 

Note: În acest sector proiectele vor finaliza „etapa de elaborare” (scor intern 3,99) în aşteptarea unei 

promisiuni de finanțare pentru „etapa de finalizare”. Finalizarea va consta, în mod principal, în proiectarea 

tehnică a tuturor infrastructurilor sau a unei părţi ale acestora pentru care s -a asigurat finanțare, s -a 

elaborat caietul de sarcini și s -au acordat autorizațiile de stat relevante. Durata estimată a „etapei de 

finalizare” = 18 luni. În acest sector al doilea grup de Domenii de management al deșeurilor solide va 

trebui să treacă, de asemenea, prin „etapa de elaborare”, în funcție de disponibilitatea de resurse 

suplimentare. 

Aprovizionare cu Apă şi Canalizare 

CPP-uri 33 70 Q3-14 

CPV-uri (aprobate) 12 50 Q2-15 

PPF (sau echivalent)
16

 12 25 Q4-15 

PPF (sau echivalent)
17

 12 25 Către Q4-15 

 

Note:  În acest sector proiectele vor finaliza „etapa de elaborare” (scor intern 3,99) în așteptarea 

„etapei de finalizare” sub rezerva unei promisiuni de finanțare. Finalizarea va consta, în mod principal, în 

proiectarea tehnică a tuturor infrastructurilor sau a unei părţi ale acestora pentru care s -a asigurat 

finanțare, s-a elaborat caietul de sarcini și s -au acordat autorizațiile de stat relevante. Durata estimată a 

„etapei de finalizare” = 8 luni. În acest sector, un număr mare de CPV sau CPV potențiale, va rămâne în 

continuare în aşteptare pentru a fi aprobate și apoi să treacă prin etapa de elaborare în funcție de 

disponibilitatea de resurse suplimentare. 

 

Drumuri Regionale şi Locale  

CPP-uri 26 x 15 km (400km) 90 Q3-14 

CPV-uri (aprobate) 18 x 15 km (270km) 60 Q3-14 

PPF (proiectare 

conceptuală)  

12 x 15 km (180km) 40 Q4-15 

PPF (proiectare 

conceptuală) 
12 x 15 km (180km) 40 Către Q4-15 

 

Note: În acest sector proiectele vor finaliza „etapa de elaborare” (scor intern 3,99) așteptând „etapa 

de finalizare” sub rezerva unei promisiuni de finanțare. Finalizarea va consta, în mod principal, în 

proiectarea tehnică a tuturor infrastructurilor sau a unei părţi ale acestora pentru care s-a asigurat 

finanțare, s-a elaborat caietul de sarcini și s -au acordat autorizațiile de stat relevante. Durata estimată a 

„etapei de finalizare” = 12 luni. În acest sector un număr mare de CPV sau CPV potențiale va rămâne în 

aşteptare pentru a trece prin etapa de elaborare în funcție de disponibilitatea de resurse suplimentare. 

Total (toate sectoarele): 

PPF echivalent 
27 102,9 Către Q4-15 

                                                 

16
 PPF: nici un proiect nu va fi avansat integral la etapa PPF dacă nu există finanțare. Nivelul maxim de 
progres va fi de 3,9 (elaborare completă a CPV până la etapa de PPF). Rămâne a fi realizată 
proiectarea tehnică completă și caietul de sarcini și să se obțină autorizații finale de la Inspectoratul de 
Stat (timp estimat de aproximativ 6 luni). 

17
 PPF: nici un proiect nu va fi avansat integral la etapa PPF dacă nu există finanțare. Nivelul maxim de 
progres va fi de 3,9 (elaborare completă a CPV până la etapa de PPF). Rămâne a fi realizată 
proiectarea tehnică completă și caietul de sarcini și să se obțină autorizații finale de la Inspectoratul de 
Stat (timp estimat de aproximativ 6 luni. 
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5 Managementul proiectului 

5.1 Organism responsabil 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Agenţia de 

Cooperare Internaţională a Germaniei a fost aleasă în calitate de partener de 

implementare în conformitate cu Articolul 54(2)(c) al Regulamentului financiar. 

Managerul proiectului a fost numit Dl. Philipp Johannsen. 

5.2 Structura managementului 

GIZ este responsabilă pentru implementarea proiectului şi gestionarea fondurilor 
încredinţate. A fost desemnat un Consilier principal din partea GIZ pentru Domeniul de 
intervenţie 2 al MSPL. În această calitate, consilierul va fi persoana responsabilă 
pentru coordonarea implementării Componentei 2 a PPDR-UE „Planificare regională şi 
portofoliu de proiecte pentru Regiunile de Dezvoltare Nord, Sud, Centru a Republicii 
Moldova”.  

GIZ deleghează consilieri în materie de programare şi planificare regională în fiecare 
regiune de dezvoltare din cadrul ADR-urilor, care reprezintă punctul de contact pentru 
orice activitate de PPR în regiune. GIZ a contractat consorţiul GOPA pentru 
implementarea unui program tehnic de lucru, care, de rând cu diverse procese şi 
elemente de dezvoltare a capacităţii, să asigure buna implementare a PPDR-UE – 
Componenta 2 în cadrul MSPL. În prezent, această echipă constă din: 

 10 experţi pe termen lung; 

 În jur de 25-30 experţi pe termen scurt şi 

 Personal administrativ. 

Echipa gestionează propriul plan de lucru, raportând în mod regulat și cuprinzător GIZ. 

 

5.3 Alte sarcini manageriale de bază  

GIZ-Chişinău își asumă direct următoarele sarcini (fără utilizarea resurselor externe): 

 Dialog politic; 

 Asigurarea calităţii; 

 Managementul părţilor interesate şi 

 Total M&E. 

5.4 Organizarea proiectului 

Biroul GIZ – Moldova este responsabil pentru implementarea globală a proiectului, 
inclusiv:  

 Supravegherea echipei din cadrul proiectului; 

 Legături continue cu MDRC, părţile interesate cheie (CRD-urile, ADR-urile, 

ministerele de resort etc.); 

 Coordonarea donatorilor cu privire la Activităţile Proiectului; 
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 Coordonarea cu alte proiecte şi agenţii; 

 Legătură cu Delegaţia CE; 

 Organizarea şi participarea în Comitetul Director; 

 Managementul financiar şi de echipă; 

 Achiziţia serviciilor, bunurilor şi echipamentelor; şi 

 Asigurarea conformităţii cu cerinţele CE în materie de vizibilitate.  

 

GIZ este responsabil de următoarele sarcini pe tot parcursul implementării proiectului: 

 Recrutarea grupului de experţi; 

 Realizarea monitorizării și evaluării, oferind sprijin stabil; și  

 Control financiar general și monitorizare. 

5.5 Coordonarea proiectului 

Prin reprezentanți permanenți, GIZ este în permanenţă prezent în Republica Moldova. 
GIZ este astfel în măsură să răspundă într-un mod rapid și eficient la cererile venite din 
partea beneficiarului și EUD. 

Comitetul director (CD) va fi autoritatea generală pentru Proiectul MSPL și va furniza 

direcții strategice de ansamblu echipei din cadrul proiectului. CD va fi identic cu cel din 
cadrul proiectului mai mare „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica 
Moldova”. Delegația UE este reprezentată în acest sens. 

GIZ este, de asemenea, reprezentat în diferite organisme de coordonare sectorială sau 
de coordonare a donatorilor. 

5.6 Monitorizare şi raportare  

Monitorizarea este o funcție continuă care are ca scop principal de a oferi principalelor 
părți interesate din acest proiect indicații timpurii privind calitatea, cantitatea și 
oportunitatea progresului pentru livrarea rezultate aşteptate. Prin urmare, toate 
activitățile proiectului vor fi supuse unei monitorizări continue de către implementatorii 
proiectului și beneficiari, și anume GIZ. GIZ va folosi sistemul de Monitorizare bazată 
pe rezultate (MBR) pentru a monitoriza progresele înregistrate în curs de desfășurare. 
Consultantul MBR al GIZ la nivel naţional este responsabil pentru sistemul de MBR. 
Ieșiri și rezultate specifice, după cum au fost definite în Acordul delegat, au fost 
integrate în sistemul MBR. 

5.7 Raportare 

După cum s-a subliniat în Anexa 2, GIZ va prezenta Comisiei rapoarte privind 
implementarea și un raport final, care va consta din atât dintr-o parte narativă, cât și 
documente financiare.  

În afară de rapoartele menționate mai sus, GIZ va asigura că rapoartele privind 
progresul și situația să fie comunicate Comisiei atunci când sunt emise.  

Toate documentele de raportare narativă se vor realiza în limba engleză, iar toată 
documentaţia de raportare financiară se va face în Euro. 
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5.8 Finanţare şi resurse 

Resursele financiare sunt prevăzute în Acordul delegat.  

Tabelul 5-1: Finanţare şi resurse - Rezumat 

Componenta 2 – Planificarea regională și portofoliul de proiecte pentru 

Dezvoltarea Regiunilor Nord, Sud, Centru  
5 000 000 

Buget Total  5 000 000 

* Este prevăzută o durată de funcționare indicativă de 26 luni. 

Tabelul 5-2: PPDR – Componenta 2 „Planificare regională şi portofoliu de proiecte pentru 
regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru în Republica Moldova” doar 

Buget de bază  Cost total %  

Resurse umane 4 153 000,00 83,06 

Alte cheltuieli 847 000,00 16,94 

Total 5 000 000,00 100,00 

 

Tabelul 5-3: Proiect „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” şi 
Componenta 2 PPDR „Planificare regională şi portofoliu de proiecte pentru 

regiunile de dezvoltare Nord, Sud, Centru în Republica Moldova” din cadrul 
acestuia 

  Proiect SIDA-GIZ  PPDR Total 

  Mil. EUR % of total Mil. EUR % of total  Mil. EUR % 

Resurse umane 2 397 000,00 73 4 153 000,00 83,06 6 550 000,00 78,94 

Alte cheltuieli 899 991,88 27 847 000,00 16,94 1 746 991,88 21,06 

Total  3 296 991,88 100 5 000 000,00 100 8 296 991,88 100 

 

Note de buget: 

Tabelul de mai sus indică faptul că, în afară de fondurile UE, se vor întreprinde acțiuni 
care vor fi, de asemenea, finanțate de SIDA. Costurile detaliate care stau la baza 
acestui acord indică faptul că GIZ va furniza anumite elemente financiare, inclusiv 
sprijin administrativ comun pentru întregul proiect „Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova”, de care vor beneficia considerabil activităţile din cadrul 
Componentei 2 a PPDR, și că, în lipsa acestui sprijin, un nivel mai ridicat al costurilor 
administrative și de management back-office ar trebui să fie atribuite în bugetul 
Componentei 2 a PPDR „Planificare regională și portofoliu de proiecte pentru 
Dezvoltarea Regiunilor Nord, Sud, Centru în Republica Moldova”. 

5.9 Vizibilitate 

GIZ recunoaște potențialul întregului proiect MSPL și Domeniul de intervenţie de 

Planificare şi programare regională cofinanțat de UE pentru a promova vizibilitatea 

acțiunilor UE și a statelor sale membre în sprijinul reformei și a procesului de integrare 

europeană a Republicii Moldova. Sprijinul UE intervine într-un moment decisiv în relația 

Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, precum și cu vecinii săi mai mari. GIZ şi-a 

luat angajamentul de a explora sinergiile prin abordări de comunicare mai ample ale 

UE dincolo de cerințele stricte ale Acordului delegat. 
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GIZ aderă la liniile directoare de vizibilitate ale CE, prevăzute în regulamentul CE și în 

Articolul VII „Vizibilitatea și ex-post publicare” din Condițiile generale ale Acordului 

delegat și Manualul de comunicare și vizibilitate pentru Acțiunile externe ale UE din 

aprilie 2008. În timpul perioada iniţiale, MSPL a elaborat planul de comunicare și 

vizibilitate și a consultat principalele părţi interesate ale proiectului (a se vedea Anexa 

6). Toate materialele MSPL (pagina web, pliante, documente imprimate şi bannere 

web) sunt reactualizate cu recunoașterea cofinanțării UE. De asemenea, MDRC a 

informat mass-media cu privire la semnarea Acordului delegat. ADR-urile au informat 

mass-media cu privire la lansarea activităților în domeniul Sprijinului complementar 

acordat sectorului privat (a se vedea Anexa 7). Ca parte a planului de comunicare și 

vizibilitate, MSPL a planificat creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

beneficiile integrării europene, accent punându-se pe proiecte de dezvoltare regională. 

Sprijinul UE pentru acest proiect în cadrul proiectului mai mare „Modernizarea 

serviciilor publice locale” va fi clar pentru părțile interesate și publicul larg. 
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Anexa 1: Planificare regională – Experienţe dobândite (Extras din Analiza 

interimară a planificării regionale sectoriale (proiect), februarie 2014) 

În această secţiune este prezentat pe scurt un rezumat al abordării generale convenite 
privind planificarea regională sectorială. Se prezintă în mod intenţionat doar un 
rezumat, o descriere completă a procesului poate fi găsită în MSPL (2013). Secţiunea 
include, de asemenea, o descriere despre felul în care această metodologie a fost, de 
fapt, aplicată în sectorul EE şi MDS în 2013. 

Procesul de planificare regională sectorială a fost introdus pentru a aborda o 
problemă specifică. Când MDRC a revizuit primele experiențe de dezvoltare 
regională în Republica Moldova la începutul anului 2011, s-a ajuns la concluzia că 
multe dintre proiectele identificate au fost prea mici și pe viitor e necesar să se 
stabilească o mai bună corelare între ele. În plus, unele proiecte au fost inițiate fără 
nicio referinţă reală la linii directoare strategice naţionale sau operaționale. S-a simţit 
necesitatea unei schimbări spre proiecte cu o bază mai bună atât din punct de vedere 
al politicii naționale, cât și al planificării regionale mai detaliate a sectorului. 

Proiecte de DR trebuie proiectate și privite ca parte a unei arhitecturi mai mari de 
dezvoltare a sectorului (mai ales, în sectorul AAC și MDS), care va permite 
administrațiilor publice locale să-şi coopereze și planifice strategic intervențiile în 
sectoare. Aceste considerente au dus la concluzia generală că: este necesar ca 
procesul de identificare a proiectului: să fie în concordanță cu prioritățile 
strategice naționale și operaționale regionale; și să fie fluent ca proces – să preia 
concepte posibile de proiect (CPP) ca o primă etapă și să sprijine dezvoltarea 
proiectelor bune, gata pentru a fi propuse spre finanţare (PPF) în baza acestor 
concepte. 

Prin urmare, s-a recunoscut că există necesitatea unei forme de planificare mult mai 
detaliate decât ceea ce se face, de obicei, atunci când sunt elaborate strategii de 
dezvoltare regională, care se încadrează în planurile sectoriale naționale univoce ce ţin 
de responsabilitatea ministerelor sectoriale. Prin urmare, s-a propus ideea unei noi 
forme de „planificare regională sectorială” pentru Republica Moldova. GIZ a 
acceptat să susțină această idee cu asistență din partea Suediei în cadrul proiectului 
MSPL (Componenta Planificare şi Programare Regională). Mai recent și UE a fost de 
acord să sprijine această inițiativă. 

Acum sunt disponibile resurse pentru a sprijini PRS în fiecare din cele trei regiuni de 
dezvoltare pentru MDS, EE în clădirile publice, AAC și DRL - toate domeniile 
încadrându-se în strategiile de dezvoltare regională actuale. PRS vor include, ca 
document de lucru, o listă de concepte posibile de proiect (CPP) și un plan de acțiune. 
De-a lungul timpului, se va acorda sprijin pentru a permite ca cele mai bune din aceste 
CPP-uri să devină PFF-uri complete. 

Pentru a rezuma, o nouă metodă de planificare regională se aplică în cele trei sectoare 
- MDS, EE în clădiri publice, AAC, cu extindere ulterioară spre DRL în toate cele trei 
regiuni de dezvoltare ale Moldovei - Nord, Centru și Sud. 

 

Abordare generală a planificării regionale sectoriale 

PRS au fost elaborate de către Grupurile de lucru sectoriale regionale (GLSR) în cadrul 
unei serii de ateliere de lucru. Fiecare GLSR a cuprins aproximativ 20 de reprezentanți 
ai APL-urilor și prestatorilor de servicii, create de către ADR-uri sub auspiciile MDRC. 
Scopul acestor atelierelor tehnice ale GLSR este de a spori gradul de angajare al  
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participanților, să se bazeze pe experiența și expertiza acestora, să le ofere 
posibilitatea de a gândi și de a planifica strategic, să le ofere suport tehnic pentru a 
defini în mod clar și a analiza problemele cu care se confruntă sectorul în regiune și, în 
continuare, a identifica soluții practice. 

Numărul de ateliere organizate în teritoriu variază în funcție de sector, de nivelul de 
complexitate și de progresele înregistrate. 

PRS au fost elaborate într-o serie de etape:  

 Inițial, principalele părţile interesate au convenit asupra unei structuri a PRS, 

care a fost prezentat, discutat și acceptat în cadrul MDRC și apoi prezentat 

ADR-urilor și CRD-urilor; 

 GLSR au fost formate sub auspiciile ADR-urilor și a MDRC în toate regiunile de 

dezvoltare și au primit sprijin din partea echipei tehnice a MSPL; 

 Proiectul PRS a fost dezvoltat în cadrul unor ateliere de lucru a GLSR și după 

consultări informale suplimentare cu ministerele de resort, deși participarea 

acestora la dezvoltarea PRS a fost asigurată prin reprezentanţi de-a lungul 

întregului proces de dezvoltare și în timpul sesiunilor GLSR (este vorba, de 

asemenea, şi de o activitate intensă a experţilor); și 

 După modificarea/îmbunătățirea proiectului inițial, ca urmare a introducerii 

observațiilor, documentul a fost ajustat la structura necesară a programului 

regional sectorial (PRS). 

În PRS-urile prezentate spre aprobare CRD-urilor este inclusă metodologia convenită 
pentru a identifica lista de CPP-uri. Aceasta reprezintă prima etapă de identificare a 
proiectului pe parcursul de dezvoltare a proiectului, prezentat pe scurt în Figura 1 de 
mai jos. 

Figura 1: Parcursul de dezvoltare a proiectului 

 

Project conceptualisation – Conceptualizarea proiectului 

1
st
 stage – 1-a etapă 

Project outline design – Proiectarea general a proiectului 

2
nd

 stage –  a 2-a etapă 

Project elaboration – Elaborarea proiectului 

3
rd

 stage – a 3-a etapă 

Project finalisation – Finalizarea proiectului 
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4
th
 stage – a 4-a etapă 

PPC – CPP 

VPC – CPV 

RGP - PPF 

 

 

Mai multe detalii pot fi găsite în raportul complet: 

 McClements, C., Nastas, D. and Rimmer, M. (2014, Martie) Raport intermediar 

privind planificarea regională sectorială. Chişinău: GIZ. 
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Anexa 2: Arhitectura MBR a Proiectului MSPL 
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Anexa 3: Sectorul regional şi drumuri – Sumar de statut 

 

Baza activităţii actuale de investiții în sector 

Drumurile sunt deosebit de importante pentru dezvoltarea economică și socială a 
Republicii Moldova. Fiind o țară mică punct de vedere geografic și fără ieșire la mare, o 
rețea de drumuri naționale și locale decentă și bine întreținută este soluția optimă 
pentru transportarea atât a mărfurilor și pasagerilor în interiorul țării, cât și pentru 
transportul internaţional pe distanțe mijlocii. În prezent, transportul interurban al 
pasagerilor constituie 95% și transportul de mărfuri - 85%. 

Sectorul rutier în Republica Moldova 

Amploarea rețelei de drumuri din Moldova (fără Transnistria) s-a schimbat puțin în 
ultimii ani, cu o lungime totală de 9 322 km în 2011, dintre care 3 335 km sunt drumuri 
naționale și 5 987 km sunt drumuri locale. Datele publicate în 2011 de către 
Administrația de Stat a Drumurilor (ASD) arată că 92,5% din drumuri naționale și 
46,1% din drumurile locale sunt pavate. Ceea ce constituie o cifră totală de 62,7% de 
drumuri pavate din întreaga rețea de 9 322 km. În Tabelul 1 de mai jos se prezintă 
situaţia rețelei rutiere în funcție de tipul de suprafață la începutul anului 2011. Datele 
acoperă acele drumuri care se află în responsabilitatea ASD și nu includ Transnistria. 

Tabelul 1: Lungimea reţelei de drumuri (k ilometri)în funcţie de tipul de suprafaţă, 2011 

Statut Beton 
Asfalt 

Beton 

Tratament 

de 

suprafaţă 

Pietriş Pământ Total 

Naţional: 287,4 2657,1 139,8 251,0 0,0 3335,3 

% 8,6% 79,7% 4,2% 7,5% 0,0%  

Expres 249,1 550,2 18,3 2,3 0,0 819,9 

Republican 38.3 2106,8 121,4 248,7 0,0 2515,3 

       

Local 41,6 2374,0 342,6 2716,4 512,5 5987,0 

% 0,7% 39,7% 5,7% 45,4% 8,6%  

       

Total 328,9 5031,0 482,3 2967,4 512,5 9322,2 

% 3,5% 54,0% 5,2% 31,8% 5,5%  

*Sursă: ASD 

Din 1992, întreținerea drumurilor locale a scăzut considerabil, ceea ce a provocat un 
nivel ridicat de defecte ale îmbrăcămintei rutiere, în special pentru drumurile pietruite și 
cele de pământ care împreună constituie 54% din rețeaua locală totală. Cele mai multe 
drumuri locale au o calitate necorespunzătoare. Potrivit unui studiu realizat de 
SweRoad (Moldova, 2011) starea rețelei de drumuri locale este prezentată în Tabelul 2 
de mai jos. Peste 78% din drumurile locale sunt în stare de la proastă la rea, restul fiind 
în stare satisfăcătoare. 

Tabelul 2: Starea reţelei de drumuri din Moldova (Drumuri locale) 

Stare Km % 

Bună 0,0 0 

Satisfăcătoare 1 287,2 21,5 

Proas tă 4 095,1 68,4 

Rea 604,7 10,1 

Total 5 987,0 100,0 
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*Sursă: SweRoad 

 

Reforma Sectorului Rutier 

Înțelegând că infrastructura transporturilor reprezintă o condiție prealabilă esențială 
pentru dezvoltarea economică și umană incluzivă, Banca Mondială și Guvernul 
Republicii Moldova au ajuns la un acord în 2006, că, în principiu, Banca Mondială va 
sprijini Programul guvernamental în Sectorul Transportului Rutier pentru anii 2008 -
2017. Ulterior, atât BERD cât şi BEI au exprimat dorința de a participa la finanțarea 
proiectului. Eforturile anterioare și cele în curs de desfășurare sunt organizate în cadrul 
„Proiectului de Susținere în Sectorul Drumurilor” (RSPSP). 

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID) este organul central 

de control public, care elaborează și realizează politica de stat în domeniul 
transportului rutier şi a infrastructurii. Decretul 695 din 18.11.2009 definește rolul și 
responsabilitățile agenției. 

Administrația de Stat a Drumurilor este agenția responsabilă pentru gestionarea 

curentă și întreținerea întregii reţele de drumuri a țării. Ea deține titlul de proprietar al 
drumurilor și dreptul de exploatare a acestora. Ea este responsabilă de construcția 
drumurilor, întreținerea, reabilitarea și siguranța rutieră. Administrația de Stat a 
Drumurilor este, de asemenea, responsabilă pentru toate deciziile referitoare la 
utilizarea fondurilor pentru drumuri, atât din bugetul de stat cât și din Fondul Rutier. 
ASD se află în subordinea directă a Ministerului Transporturilor și Infras tructurii 
Drumurilor (MTID). 

Finanţări curente în sectorul drumurilor: Programul ASD include în total 1 047 km 

de drumuri identificate pentru reabilitare și alte 1 096 km pentru a fi pavate în anii 
2011-2015. În total, 1 047 km sunt propuse pentru reabilitare la un cost de 750 de 
milioane de euro sau aproximativ 716 000 euro per km. Unele dintre secțiuni includ 
construcția unor treceri limitate și, prin urmare, reprezintă construcții noi. Secțiunile 
care urmează a fi reconstruite/reabilitate necesită aproximativ 630 000 de euro pe km. 
Secțiunile de construcții noi sunt estimate la aproximativ 1,5 milioane de euro și 
secțiunile de drum existente care necesită reconstrucție și ajustări în aliniere, cum ar fi 
M2 și R1 variază de la 900 000 euro la 1 mln. EUR per km. În plus, 409 mln. lei 
(aproximativ 28 de milioane de euro) au fost alocate pentru pavarea a 1 096 km. În 
Tabelul 4. se prezintă un rezumat al Programului curent de reabilitare a drumurilor. 

Tabelul 3: Rezumat al Programului curent de reabilitate a drumurilor  

Tip de activitate Km Cost total €mii Cost per km 
Anual km (2011-

15) 

Cost anual €mii 

(2011-15) 

Reabilitare 1 046,3 749,3 0,716 209,3 149,86 

Tratarea suprafeţei* 1 096,0 27,22 0,025 365,3 9,07 

*(2012-14) Sursă: Kocks Consult, Raport tehnic – Sectorul drumurilor, noiembrie 2012 

 

Fondul rutier  

La sfârșitul lunii decembrie 2009, Legea revizuită privind Fondul rutier a fost adoptată 
pentru a include un angajament de alocare a nu mai puțin de 50%, 65% și 80% din 
veniturile din accizele pe combustibil, în anii bugetari 2010, 2011 și 2012, respectiv, în 
Fondul rutier pentru întreținerea drumurilor. În prezent, în 2013, nivelul de finanțare 
este de aproximativ 1,1 miliarde de lei sau aproximativ 100 de milioane de dolari pe an. 
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Tabelul 4: Alocări în Fondul rutier, anii 2011-2014 

 

*Sursă: Guvernul Republicii Moldova 

 

Finanţare externă 

Guvernul Republicii Moldova a lucrat cu succes cu mai multe Instituții financiare 
internaționale (IFI) pentru a asigura finanțarea proiectelor din sectorul drumurilor. 
Următoarele acorduri sunt în vigoare: 

 Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 

Dezvoltare (AID) din 03 mai 2007; 

 Contractul de finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de 

Investiții (BEI) din 28 iunie 2007; 

 Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din 28 iunie 2007 

 Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană 

(CE) din 03 decembrie 2008 (grant NIF administrat de BERD) 

 Acordul de finanțare între Republica Moldova și Asociația Internațională pentru 

Dezvoltare din 03 mai 2007 (grant CE prin IDA – gestionat de Fondul Fiduciar) 

 Grant din partea Guvernului SUA (CPM), semnat între Republica Moldova și 

Corporația Provocările Mileniului (CPM) la 22 ianuarie 2010;  

 Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) din 28 iunie 2013; și 

 Acordul de împrumut între Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții 

(BEI) din 28 iunie 2013.  

În prezent, IFI au contribuit cu aproximativ 300 milioane € la reabilitarea drumurilor 
pentru anii 2011 - 2015. 

 

Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională  

Alte surse de finanțare includ Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, 
reglementat prin anexa nr. 4 la decizia Guvernului nr. 127 din 08 februarie 2008. În 
„Regulamentul privind dezvoltarea și utilizarea Fondului Național de Resurse pentru 
Dezvoltare Regională” se menţionează: 
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 prevederi generale; 

 dezvoltarea resurselor fondului; 

 gestionarea fondului; 

 utilizarea resurselor fondului; şi 

 control asupra utilizării resurselor. 

Resursele fondului sunt constituite, în primul rând, dintr-o alocare de cel puțin 1% din 
veniturile bugetului de stat pe o bază anuală, precum și din contribuțiile financiare 
alocate prin programe internaționale multilaterale și bilaterale. 

Nivelul de finanțare în 2012 a fost de 154,60 milioane lei, dintre care 62,6 milioane de 
lei au fost alocate pentru 8 proiecte din sectorul drumurilor. Raportul anual identifică 
12,30 km de drumuri construite și 14,5 km de drumuri reabilitate pentru o lungime 
totală de 26,35 km. 

Nivelul de finanțare pentru 2013 este de 191,25 mln. lei, dintre care 78,22 milioane lei 
sunt alocate pentru proiecte din sectorul drumurilor. Fiecare Agenție de Dezvoltare 
Regională a elaborat o strategie de dezvoltare regională și un plan operațional 
regional. Din proiectele individuale incluse în planurile operaționale, se face o selectare 
pentru a le include în Hotărârea Guvernului spre finanțare prin intermediul Fondului 
Național pentru Dezvoltare Regională. 

 

Fondul de investiţii sociale 

Obiectivul celei de-a Doua Finanțări suplimentare la cel de-al doilea Proiect al Fondului 
de Investiții Sociale în Moldova este de a sprijini implementarea strategiei naționale de 
dezvoltare prin împuternicirea comunităților sărace și a grupurilor vulnerabile ale 
populației de a-şi gestiona necesitățile prioritare, precum și de a contribui la ocuparea 
forței de muncă și la veniturile salariale în comunitățile rurale sărace selectate în timpul 
recesiunii economice actuale și a perioadei de recuperare. Proiectul investește în 
planificare, management, precum și în aspecte de infrastructură ce ţin de dezvoltarea 
comunitară. În trecut, Fondul de Investiții Sociale a finanțat proiecte de drumuri locale. 
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Anexa 4: Activităţi şi rezultate planificate (Acord delegat) privind situaţia curentă 

– Comparaţie detaliată – Situaţie martie 2014 

După cum s-a explicat în contextul raportului, anumite activități și rezultate planificate 
au trebuit să fie revizuite în Faza iniţială, ținându-se cont de implementarea MSPL și 
evoluția contextului mai larg în care se desfășoară proiectul (și PPDR-UE)  

Descrierea activităţilor – Faza de implementare – Flux de activitate 1 

Tabelul 1: Explicarea planului de lucru al MSPL, Flux de activitate 1 

Implementare Activităţi Explicaţii privind planul de lucru al MSPL 

Rezultate scontate: 

 

 Planuri regionale detaliate 

care acoperă două 

domenii complementare 

(sprijin/dezvoltare a 

sectorului privat, drumuri 

regionale/locale) în afară 

de cele trei domenii 

tematice esențiale 

(finanțate de alți donatori) 

pentru dezvoltarea 

regiunilor din Moldova 

(apă și canalizare, 

management al deșeurilor 

solide, eficiență 

energetică a clădirilor 

publice, drumuri locale de 

importanță majoră, 

precum și sprijin 

complementar la crearea 

unui mediu durabil pentru 

sectorul privat și, prin 

urmare, planuri 

operaționale regionale 

actualizate pentru fiecare 

regiune (N, S, C), 

finalizate, înțelese, 

acceptate și sub rezerva 

unui angajament 

corespunzător al părților 

interesate relevante 

 

A 1.1 Analiza principalelor 

cererii / necesităţi legate de 

opţiunile formulate de sprijin 

complementar / dezvoltare a 

sectorului privat în fiecare 

regiune, implicarea părților 

interesate cheie în discuții 

privind opțiunile 

Un plan detaliat pentru DRL va fi realizat 

exact cum s-a mai făcut şi în alte sectoare. 

În ce privește sprijinul complementar de 

creare a unui mediu durabil pentru sectorul 

privat și, prin urmare, planuri operaționale 

regionale actualizate pentru fiecare regiune 

(N, S, C), finalizate, înțelese, acceptate și 

sub rezerva angajamentului corespunzător 

al părților interesate relevante, discuții 

anterioare în cursul anului 2013 între GIZ și 

Delegația UE au favorizat o abordare 

oarecum diferită axată pe o acțiune mai 

concentrată, de natură practică, care ar 

putea duce la posibile oportunități de afaceri 

pentru sectorul privat din Republica 

Moldova care ar rezulta din orice achiziții 

publice din cadrul proiectelor dezvoltate. În 

cadrul Comitetul director al MSPL în 

februarie 2014, MDRC şi-a confirmat opinia 

că, la această etapă dezvoltarea economică 

în sine nu ar trebui să fie o parte esențială a 

DR și, prin urmare, nu este necesar un Plan 

regional sectorial în acest domeniu (de 

dezvoltare a afacerilor). În schimb, și-a 

exprimat sprijinul pentru o abordare mai 

pragmatică, care ar implica mobilizarea 

companiilor interesate cu privire la 

dezvoltarea capacității companiilor, luând în 

consideraţie oportunitățile de afaceri care 

vor apărea pe termen mediu în urma 

investițiilor publice în sectoarele în care este 

implicat MSPL. 

A 1.2  Analiza principalelor 

cererii / necesităţi legate de 

drumurile locale și regionale, 

situație, formularea opțiunilor 

pentru fiecare regiune, 

implicarea părților interesate în 

discuția opțiunilor 

În prezent, se realizează ca parte a 

Programului Regional Sectorial pentru DRL 

 

A 1.3 A formula propuneri, 

după consultare cu părțile 

interesate, cu privire la acțiuni 

cheie în sprijinul complementar 

în sectorul privat până în 2016, 

Realizat deja în decursul anului 2013 

ducând la formularea propunerilor legate de 

sectorul privat complementar (a se vedea 

secţiunile relevante) 
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inclusiv măsuri cheie pentru a 

facilita implementarea 

acțiunilor 

A 1.4 A formula propuneri, 

după consultare cu părțile 

interesate cu privire la acțiuni 

cheie legate de drumuri 

regionale și locale, până în 

2016, inclusiv paşi cheie 

pentru a facilita implementarea 

acțiunilor 

GLSR este stabilit deja și s -a reunit. Va 

continua să se întâlnească în cadrul 

reuniunilor. 

 

A 1.5 A asigura un acord cu 

privire la planurile regionale 

pentru sectorul privat 

complementar, sprijin pentru 

întreprinderi (în fiecare regiune 

și în comun cu ministerele 

naționale relevante) 

Planul de lucru propus a fost acceptat de 

Min. Economiei, MDRC, ODIMM 

A 1.6 A asigura un acord cu 

privire la planurile regionale 

legate de sectorul drumurilor 

(în fiecare regiune și cu 

ministerele naționale 

relevante) 

Părțile interesate s -au angajat deja. Sunt 

prevăzute consultaţii oficiale și neoficiale, 

inclusiv o consultare publică, ca parte a 

procesului de planificare regională pentru 

DRL 

A 1.7 A asigura că planurile 

regionale din fiecare regiune și 

în fiecare din cele 5 sectoare 

(inclusiv cele trei susținute de 

GIZ cu finanţare din partea 

Sida) sunt finalizate şi 

uniformizate și acceptate ca 

documente de către structurile 

relevante, în concordanță cu 

cadrul instituțional de DR al 

Republicii Moldova 

Planuri/programe în sectorul MDS și EE 

deja finalizate şi uniformizate conform 

standardelor. Planuri/Programe privind AAC 

aproape de finalizare și deja supuse unor 

consultări informale. Întreaga abordare a 

planificării regionale convenită cu MDRC 

Planuri / programe privind DRL în curs de 

dezvoltare în mod analog cu alte sectoare 

Decizie precum că nu va fi niciun plan 

formal pentru activitățile complementare de 

dezvoltare a afacerilor asupra căreia s -a 

convenit cu părțile interesate în cadrul 

Comitetului director (feb. 2014) 

A 1.8 A asigura dezvoltarea 

capacităților adecvate, pe cât 

posibil, incorporate în 

procesele de implementare a 

p. A 1.1-1.6. Achiziționarea 

competențelor, validate prin 

implicarea în activitățile de mai 

sus, şi care vor fi recunoscute 

printr-un  proces de certificare, 

după caz, în strânsă 

coordonare cu părțile 

interesate din domeniile 

academice naționale 

respective. 

Dezvoltarea capacității complet integrată în 

procesul de planificare regională. 

 

Tabelul 2: Situaţia şi scopuri privind rezultatele planificate în cadrul Acordului Delegat  

Rezultate planificate (conform Acordului 

Delegat) 
Situaţie şi scopuri  

Principalele părți și instituții interesate implicate, Reevaluarea capacităților întreprinsă ca parte a raportului 
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competente pentru a contribui la avansarea 

procesului de planificare regională, în concordanță 

cu strategiile naționale și regionale existente  

privind planificarea regională (decembrie 2013-martie 

2014) indică precum că, capacitățile relevante se 

îmbunătățesc. Activități de dezvoltare a capacităților 

integrate în activitățile obișnuite vor continua. 

Cel puțin 12 membri ai personalului ADR implicat 

în mod regulat în activitățile prevăzute în prezentul 

flux de activitate (inclusiv toate cele cinci (5) 

domenii) 

În prezent, o persoană per sector şi per ADR este 

desemnată și implicată în activități relevante. Astfel, sunt 

implicate deja 12 persoane. 

Sunt prevăzute 90 de activităţi de coaching/ 

ateliere de asistență tehnică (fiecare a câte 1 zi) 

pentru a oferi activitățile de mai sus (inclusiv toate 

cele cinci (5) domenii) 

 

Deja în trei sectoare s-au desfăşurat  X ateliere de lucru 

(Grupuri de lucru sectoriale regionale), precum și în jurul 

a 5 ateliere naționale sau alte ateliere. În jur de 40 de 

astfel de ateliere de lucru vor avea loc în perioada 2014-

2015. Multe alte reuniuni structurate vor avea, de 

asemenea, loc în cadrul echipelor de proiect (inclusiv cu 

reprezentanți din sectorul respectiv) 

Planuri sectoriale regionale detaliate, oferind o  

orientare clară pentru viitoarele investiții și 

activități de dezvoltare, pentru sprijinul/sectorului 

privat şi drumurile regionale/locale, inclusiv planuri 

de acțiune relevante pentru toate cele trei regiuni 

(adică, 6 planuri regionale), în afară de planurile 

pentru alte trei sectoare și regiuni finanțate de 

către alți donatori 

Pentru patru sectoare (toate, cu excepția sectorului privat 

complementar) au fost deja sau vor fi elaborate programe 

- totul va fi finalizat, inclusiv aprobat către Q3-2014 cel 

târziu, toate cu excepția DRL care se vor finaliza către Q2 

2014  

Un proces de implicare a donatorilor în mod proactiv 

pentru finanțarea proiectelor va începe în mod oficial în 

Q2-2014 

 

Flux de activitate 2 – Identificarea şi dezvoltarea „Conceptelor de proiecte 

viabile” (drumuri, dezvoltarea afacerilor) 

Descrierea activităţilor – Etapa de implementare – Flux de activitate 2 

Tabelul 3: Explicare a planului de lucru MSPL, Flux de activitate 2 

Implementare Activităţi Explicare 

 
Notă: Activitățile de mai jos ţin doar de 

sectorul drumuri regionale / locale și 

susținere și dezvoltare complementară a 

sectorului privat  

 

Rezultate scontate: 

 

Drumur

i 

Dezvoltare

a ş i 

promovare

a afacerilor 

Nr. 

concepte 

de 

proiecte 

viabile  

18 

(90km) 
18 

Buget 

est. (ind)  
90 mii € 40 mii € 

 

Cel puțin 100 de persoane 

competente în dezvoltarea 

proiectelor (etapa 1) 

 

Cel puțin 12 actori ADR sau alţi actori 

competenţi pentru a facilita 

A2.1 Pe regiune, pe sector (drumuri, 

sectorul privat complementar, 

dezvoltarea afacerilor), înscrierea / 

identificarea tuturor ideilor de proiect în 

concordanță cu planurile (sectoriale) 

regionale revizuite  

Urmează să aibă loc în Q2-

2014, ca parte a planificării 

regionale pentru DRL 

A 2.2 Împărţirea pe grupuri a proiectelor 

strategice şi a parteneriatelor în cadrul 

proiectelor pentru a asigura proiecte de 

o scară rațională 

Urmează să aibă loc în Q2-

2014, ca parte a planificării 

regionale pentru DRL. 

Implicit în metodologia de 

rețea care va fi folosită de 

echipa AT 

A 2.3 Asistență modular pentru grupurile 

strategice şi parteneriatele din cadrul 

proiectului [bazat pe program] - 

dezvoltarea documentelor cheie legate 

de - i. argumentare ii. analiza cererii iii. 

identificarea principalelor rezultate ale 

proiectului, ieșiri iv. acord provizoriu de 

parteneriat în proiect și angajamentul 

față de dreptul de proprietate asupra 

Aceste elemente vor fi 

integrate în abordarea de 

dezvoltare a proiectului, 

care se integra în parte cu 

abordare de concepție a 

proiectului (Q2-2014), dar 

mai ales în perioada 

următoare de lucru asupra 

CPP (Q3-Q4-2014) 
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dezvoltarea proiectului proiectului iv. cadru logic (sau similar) v. 

estimarea costurilor vi. estimarea 

preliminară a costurilor relevante și a 

beneficiilor vii. plan de acțiune peren de 

pregătire ulterioară a proiectului şi roluri 

în cadrul acestuia 

A 2.4 Evaluarea conceptelor de proiect 

de către i. experții proiectului și ii. de 

experți din instituțiile părților interesate, 

după caz în concordanță cu practica din 

RM 

Va fi realizat ca parte a 

abordării de identificare a 

conceptului de proiect (Q2-

2014) și mai târziu în faza 

de dezvoltare a proiectului. 

Persoane de contact  din 

cadrul ADR DRL vor fi 

implicate în aceste procese 

A 2.5 Consultare cu donatorii în privinţa 

posibilităților de finanțare, de exemplu, 

târguri de donaţii sau alte forme de 

angajare a donatorilor 

Planificat mai ales începând 

cu Q2-2014 

A 2.6 A asigura dezvoltarea adecvată a 

capacităților, pe cât posibil, integrată în 

procese pentru implementarea A 1.1-

1.6. Dobândirea de competențe, 

validate prin implicarea în activitățile de 

mai sus, şi care vor fi recunoscute 

printr-un proces de certificare, în strânsă 

coordonare cu părțile interesate 

naționale respective. Asistență specifică 

pentru a asigura că agențiile de 

dezvoltare regională și alte organisme 

relevante sunt capabile să susțină 

efortul de consultanţă din acest flux de 

activitate după finalizarea proiectului. 

Asistență specifică pentru a asigura că 

unitățile administrației publice locale se 

implică în proiecte de dezvoltare, îşi 

dezvoltă capacitățile interne proporțional 

cu rolurile lor viitoare 

Dezvoltarea capacității 

părților interesate, ca parte 

a GLSR și ale personalului 

ADR prevăzute în activitatea 

de lucru obişnuită 

 

Tabelul 4: Situaţia şi scopuri privind rezultatele planificate în Acordul delegat  

Rezultate planificate (conform Acordului 

Delegat) 
Situaţia şi scopuri  

Cel puțin 45 de parteneriate / grupuri de proiecte 

formate (3 regiuni x 15) 

Pentru DRL numărul absolut poate fi mult mai mic, dat 

fiind că se lucrează asupra unui număr mic de drumuri 

mari 

Cel puțin 12 membri ai personalului ADR implicat în 

mod regulat în activitățile prevăzute de prezentul 

Flux de activitate 

Pentru toate sectoarele acest număr va fi depășit. Pentru 

DRL numărul de persoane implicate în cadrul ADR va fi 

de 4-8 

 

Flux de activitate 3 – Elaborarea proiectelor „gata/propuse spre 

finanţare/achiziţie”  

În Acordul delegat se stipulează că: 

„Principalii paşi de dezvoltare a proiectelor în cadrul acestui flux de activitate vor fi: 

 Proiectarea tehnică preliminară și completă; 
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 Teste de fezabilitate sau analize, care să acopere aspecte instituționale, 

tehnice, economice, sociale și financiare. Obiectivul acestor analize este de a 

testa baza instituțională, tehnică, economică, financiară, de mediu a proiectelor, 

precum și aspectele sociale (de exemplu, voință și accesibilitatea de a plăti), cu 

scopul de a îmbunătățire a acestora, dacă este cazul; 

 Pot fi solicitate şi alte studii conform legislației sau la cererea anumitor donatori 

/ surse de finanțare; 

 Se vor obține/pregăti toate celelalte documente sau permise; și 

 Se acceptă finanțarea acestora sau, în mod excepțional, există nişte indicatori 

importanţi legaţi de aceasta, şi se va pregăti documentația de licitație relevantă. 

Organizațiile de promovare a proiectului vor fi implicate în această fază de activitate cât 
mai mult posibil. 

După caz, în cadrul proiectului se va încerca să se atragă alți donatori și IFI în proiecte 
în curs de dezvoltare, în ceea ce privește finanțarea acestora, cofinanțarea la etapa de 
implementare și chiar în ce privește sprijinul suplimentar la etapa de pregătire”. 

Luând în consideraţie disponibilitate reală a resurselor în raport cu obiectivele, 
provocarea extrem de dificil de a elabora proiecte durabile în Moldova (spre deosebire 
de cele pur inginereşti/de infrastructură), obiectivele pentru proiectele „propuse spre 
finanţare” urmează a fi revizuite. În special în conformitate cu contextul general al celor 
spuse mai sus, proiectele vor trece la etapa de finalizare doar în cazurile în care:  

 Se acceptă finanțarea acestora sau, în mod excepțional, există nişte indicatori 

importanţi legaţi de aceasta, şi se va pregăti documentația de licitație relevantă; 

 Se dă un angajament concret de finanțare sau se consideră a fi dat; și 

 Sunt disponibile resurse. 

 

Motivul este faptul că în Republica Moldova proiectarea tehnică completă și 
documentația de licitație (care în Republica Moldova este inclusă în caietul de sarcini) 
este valabilă pentru o perioadă specificată după aprobare de către Inspectoratul de 
Stat. Prin urmare, acești pași de „finalizare” ar trebui să fie întreprinşi doar după ce se 
prevede finanțarea. În caz contrar, documentația în scurt timp va deveni depășită și va 
fi necesar să fie refăcută. 

Descrierea activităţilor – Faza de implementare – Flux de activitate 3 

Tabelul 5: Explicare a planului de lucru al MSPL, Flux de activităţi 3 

Implementare Activităţi 
Explicaţii privind planul de 

lucru al MSPL 

Rezultate aşteptate: 

 

N
o
 total  

Buget 

total 

estimat  

Mii € 

Apă şi 

canalizare 
12 25 

Deşeuri solide 6 80 

Eficienţa 

energetică 
21 10 

A 3.1 Pregătirea și aprobarea 

tuturor template-urilor 

necesare pentru a îndeplini 

cerințele de finanțare și să se 

respecte bunele practici  

Deoarece nu se cunosc încă 

sursele de finanțare, în linii 

generale vor fi urmate 

standardele obişnuite de 

finanțare externă de către 

donator / IFI. 

A 3.2 Elaborarea proiectelor – 

Apă şi canalizare 

Această etapă va fi atinsă în 

2015. Se așteaptă ca o serie ș i 

un anumit volum de proiecte 

asupra cărora urmează să se 

lucreze la această etapă să fie 
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Drumuri 
12 

(60km) 
60 

Dezvoltarea şi 

promovarea 

afacerilor 

12 30 

 63 205 
 

respectate. Cu toate acestea, în 

cazul în care nu se identifică în 

mod concret finanțarea, 

proiectul nu va intra în etapa de 

finalizare 

A 3.3 Elaborarea Proiectelor –  

Deşeuri solide 

Reevaluarea resurselor 

disponibile în raport cu scara de 

sarcini indică faptul că doar 3 

din 6 proiecte majore posibile în 

domeniul MDS, total în jur de 

30 mii euro, pot fi aduse la 

stadiul prefinal (de exemplu, 

Studiul de fezabilitate, EIM, 

proiectarea conceptuală) + 

acțiuni de însoțire relevante. Cu 

resursele actuale nu va fi 

posibil să se realizeze o 

proiectare tehnică completă. 

Celelalte trei proiecte MDS pot 

fi doar lansate cu resursele 

actuale. 

A 3.4 Elaborarea proiectelor – 

Eficienţa energetică 

Un Acord delegat estimat – cel 

puţin, la etapa prefinală 

A 3.5 Elaborarea proiectelor –  

Drumuri 

Nivelul actual de proiecte aduse 

la etapa prefinală va constitui 

aproximativ două treimi din 

volumul prevăzut în Acordul 

delegat  

A 3.6 Elaborarea proiectelor – 

Sectorul privat complementar, 

dezvoltarea şi sprijin pentru 

domeniul afacerilor 

Abordarea va fi oarecum 

diferită faţă de Acordul delegat  

*Notă: elaborare = elaborarea întregii documentaţii necesare (în funcţie de necesitate – 
depinde de posibila sursă de finanţare) – e.g. proiect tehnic, studiul de fezabilitate, 
facturi cantitate/buget, documentaţia privind achiziţiile (în funcţie de sursa de finanţare). 
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Anexa 5A: Plan de lucru. Sectoare de planificare regională – MDS, EE, AAC, DRL 

 FLUX DE ACTIVITATE          

 
FLUX DE ACTIVITATE 1: PLANIFICARE 

REGIONALĂ 

Detalii 

ianuarie-iunie 

2014 

Ianuarie 

14 

Februarie

14 

Martie 

14 

Aprilie 

14 

Mai 

14 

Iunie 

14 
Q3-1-14 Q3-2-14 

Ref la 

note 

Programe regionale sectoriale (11) 

 EE, MDS: Programe aprobate de CDR – mijloc feb 2014; 

 AAC: Transformări în program, consultări neoficiale și oficiale, 

aprobare în Grupurile de lucru sectoriale regionale și de 

ministerele de resort, aprobarea finală de CDR; 

 Acord privind CPP asupra cărora să se lucreze; 

 Drumuri Regionale şi Locale (DRL); 

 Procesul de planificare a progresat; 

        

1 Programe regionale sectoriale EE & MDS (5)   

Aprobat de 
R
D
C 

      

2 

Monitorizare în curs şi managementul implementării 
PRS aprobate (EE) & (MDS) – 
Reuniunea Grupurilor de Lucru 
Regionale (

18
) 

   
 

 
   

 

3 

Programe Regionale Sectoriale AAC, proces dirijat 
de ADR, în baza reuniunilor 
Grupului de Lucru Regional ACC 
() 

Finalizarea 

PRS AAC 
        

3.1 Elaborarea proiectului de program în limba română          

                                                 

18
 Reuniunea Grupului de Lucru Regional  
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3.2 
Consultare neoficială de program cu principalele părți 

interesate 
         

3.3 
Consultare oficială incl. eveniment de consultare 

publică (
19

) 
         

3.4 Identificarea conceptelor posibile de proiect în regiuni          

3.5 Aprobarea procesului de program incl. CPP          

4 

Program Regional Sectorial DRL, proces dirijat de 
ADR, în baza reuniunilor 
Grupului de Lucru Regional AAC 
() 

         

4.1 
Definirea ţi aprobarea planului de lucru de către 

părţile interesate 
         

4.2 

Activitatea expertului: Analiză a situaţiei curente, 

evaluarea sectorului, propuneri, justificarea 

intervenției, propunerea de procese, metode și criterii 

pentru a identifica CPP 

         

4.3 
Stabilirea, organizarea Grupurilor de Lucru 

Regionale DRL (=ateliere de 
lucru) 

         

4.4 Identificarea CPP           

4.5 
Consultare informală de program cu principalele părți 

interesate 
         

4.6 
Consultare formală, inclusiv eveniment de consultare 

publică 
          

                                                 

19
 Eveniment de consultare publică 
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4.7 
Proces de aprobare a programului, inclusiv Concepte 

Posibile de Proiect 
         

5 
Dezvoltare regională pe orizontală şi dezvoltarea 

capacităţii  
  

5.1 
Revizuire a planificării regionale (implică atelierele de 

lucru ale părților interesate)  

A început deja 

în Q4-13, se 

aşteaptă a fi 

finalizat în 

martie14 

        

5.2 
Implementare a recomandărilor în urma revizuirii 

planificării regionale 
         

5.3 
(În funcție de rezultatul revizuirii) - elaborarea 

metodologiei de planificare regională sectorială 
         

5.4 
Atelier de lucru pentru ADR-uri privind metodologia 

de planificare regională 
         

5.5 

Dezvoltarea capacității ADR-urilor pentru facilitarea 

dezvoltării proiectelor şi managementul portofoliului 

de proiecte 

         

 Etapă finalizată: programe MDS aprobate (2)          

 Etapă finalizată: programe EE aprobate (3)          

 Etapă finalizată: programe AAC aprobate (3)          

 
Etapă finalizată: Lista Conceptelor Posibile de 

Proiect AAC  
         

 Etapă finalizată: programe DRL aprobate (3)          

 
Etapă finalizată: Lista Conceptelor Posibile de 

Proiect DRL  
         

 Etapă finalizată: Revizuirea planificării regionale          

6. FLUX DE ACTIVITATE  2A: DEZVOLTAREA          
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PROIECTULUI 

6.1 

De la etapa de Concept Posibil de Proiect (parcursul 

de dezvoltare a proiectului etapa 1 și 2) la Concept 

de proiect viabil 

MDS         

6.2 EE         

6.3 AAC         

6.4 DRL         

6.5 
MDS/EE: Stabilirea structurilor de cooperare pentru 

etapa de dezvoltare a proiectului 
         

6.6 
AAC: Stabilirea structurilor de cooperare pentru 

etapa de dezvoltare a proiectului 
         

6.7 
DRL: Stabilirea structurilor de cooperare pentru 

etapa de dezvoltare a proiectului 
         

6.8 
MDS: studii de fezabilitate/EIMÎ la etapa 1 domenii 

MDS (3 domenii) 
         

6.9 EE: Analiza 33 CPP- uri & repartizare pe 3 blocuri          

6.10 
EE: Lucru general de proiectare & testare a 

fezabilităţii Blocului A 
         

6.11 
EE: Lucru general de proiectare & testare a 

fezabilităţii Blocului B 
         

6.12 
EE: Lucru general de proiectare & testare a 

fezabilităţii Blocului C 
 Nu este inclus în acest interval de timp 

6.13 AAC: Analiza 33 CPP- uri & repartizare pe 3 blocuri          

6.14 AAC: Mai întâi etapa de la CPP la CPV          

6.15 DRL: Etapa de la CPP la CPV          

7 
FLUX DE ACTIVITATE  2B: DEZVOLTAREA 

PROIECTULUI (SGI) 
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7 
Proiecte AAC (Predarea în Domeniul de intervenţie 

1) 

Finalizarea 

caietelor de 

sarcini 

   Nu se mai prevede nicio activitate în acest domeniu 

8 
FLUX DE ACTIVITATE 3: activităţi sub 

conducerea GIZ 
Este vorba de activități dirijate de GIZ, iar GOPA 2 oferă intrări după cum s -a solicitat şi convenit 

8.1 M&E          

8.2 
Dezvoltarea capacității (altele decât cele definit mai 

sus, de exemplu, CDR-uri) 
         

8.3 Sprijin pentru Academia de Administrare Publică          

8.4 Sprijin pentru SDSE  
Dezvoltarea a încă 32 de fișe raionale pentru SDSE – sectorul 

drumurilor 
  

 

NB: (textul scris cu italic în tabel) = în mod principal, activitate organizată în totalitate de către ADR-uri. DI 2 MSPL va prezenta un raport 

privind (i) progresele înregistrate în faza de dezvoltare a proiectului în sectorul relevant (ii) consiliere cu privire la planul de acțiune PRS, 
în caz de necesitate. 

Note: 

 1,2,3, 4 Aceste procese - Grupuri de Lucru Sectoriale Regionale - sunt convocate, prezidate și organizate de ADR-uri, în special pentru 

sectoare în faza de dezvoltare a proiectului. În faza de dezvoltare a proiectului, se preconizează că GLSR se va reuni de două ori pe an și va 

discuta (i) implementarea PRS în ceea ce privește planul de acțiune și (ii) desfăşurarea portofoliului de proiecte. Se pot discuta, de asemenea, 

şi alte aspecte precum opiniile ADR-urilor și a părților interesate regionale. GIZ va furniza informații specifice și va raporta. Proiectul în limba 

engleză a planurilor de AAC a fost finalizat în decembrie 2014. În ianuarie 2014, se preconizează a fi transformat în format „program”, așa cum 

s-a convenit cu MDRC, și tradus în limba română. 

 3.2 Ca și pentru alte sectoare s-a convenit cu MDRC că documentul ar trebui să fie, în primul rând, supus unui proces de consultare intern în 

ministerele de resort și ADR-uri, înainte de a fi supus consultării publice. Între consultările informale și formale (publice), Grupului de Lucru 

Regional se va reuni pentru dezbate asupra documentului integral. 

 3.3 O consultare formală va fi realizată de către ADR-uri doar cu un sprijin extern din partea MSPL pentru sectoarele AAC, DRL. 

 3.4 Identificarea CPP în Regiuni este descrisă în capitol intitulat „Proces, metode și criterii”, după cum este prevăzut în Program și discutate și 

acceptate în prealabil de părțile interesate. 
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 3.5 Aprobarea CPP se realizează de MDRC, totuşi cum a fost cazul pentru EE și MDS, acestea sunt, de asemenea, discutate și no tate în 

cadrul Grupurilor de lucru regionale. 

 4.2 Intrările experților privind Programul DRL vor fi similare cu cele pentru alte sectoare, dar adaptate la sectorul respectiv. Intrările expertului 

se vor baza pe orientările furnizate de către Grupurile de lucru regionale și odată elaborate, vor fi validate în urma unor discuții. 

 4.3 Se preconizează că Grupul de lucru DRL va funcționa de la început cu o autonomie mai mare în raport cu experții și va fi ghidat în totalitate 

de către personalul ADR. 

 5 Dezvoltare Regională pe orizontală și Dezvoltarea Capacității vor fi îmbinate într-un singur flux de lucru. 

 5.1 Revizuirea planificării regionale a fost accelerată în Q4-2013 de comun acord cu GIZ și MDRC precum că ar trebui să avanseze. Lucrările 

au început în decembrie 2013, pe baza termenilor de referință asupra cărora s-a convenit cu MDRC. Revizuirea va identifica lecțiile învățate din 

experiența de planificare regională până în prezent, în special în sectoarele MDS și EE. Acesta va influența lucru ulterior de planificare 

regională. Activitățile 5.2-5.5 depind de concluziile Revizuirii. 

 6 Proiectul MSPL foloseşte un sistem pentru a monitoriza orice activitate de dezvoltare a proiectului, în baza de Parcursului de Dezvoltare a 

Proiectului (PDP). În acest sistem, etapa 1 este „Conceptualizarea” și etapa 2 „Proiectarea generală”, etapa 3 „Elaborarea" și etapa 4 

„Finalizarea". Modul în care aceasta se aplică în sectoare diferă oarecum. În general, CPP sunt incluse în etapa 1 și 2 înain te de a fi 

considerate Concepte de proiecte viabile. Cu toate acestea, în cazul MDS, CPP este inițial considerat echivalent cu Zona de management a 

deşeurilor solide și sistemul posibil care va fi dezvoltat. Se consideră, prin urmare, că acest proiect de „sistem" a trecut deja prin etapa 1 și 2 ca 

un „concept de sistem", iar etapa de dezvoltare a proiectului este considerată a fi etapa a 3-a „Elaborarea". În acest sector, după faza de 

elaborare foarte lungă (cu o durată de până la 18 luni), proiectul de sistem pot fi divizat în subproiecte, care vor fi apoi rapid evaluate și trecute 

prin etapele 1 – 4. În general, etapele 1 și 2 sunt considerate a fi un fel de etapă „pre-fezabilitate” și, de obicei, studiile de fezabilitate sunt 

realizate (dacă sunt realizate) în etapa a 3-a „Elaborarea". Etapa a 4-a „Finalizarea" va fi efectuată doar după identificarea unei surse de 

finanțare și va implica proiectarea tehnică completă și elaborarea caietului de sarcini. În practică, este evident că cele ma i multe proiecte 

depuse spre finanțare în Republica Moldova încă nu au trecut prin etapa 4. 

 6.9 EE: Analiza a 33 CPP-uri şi divizarea în 3 blocuri. 
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Anexa 5B: Plan de lucru – Sprijin complementar sectorului privat  

 

No Rezultate / Etape Activităţi Cadru temporal Implicarea reprezentanţilor cheie Comentarii 

   

T
1
, 
2
0
1
4
 

  
 T

2
, 

2
0
1
4
 

T
 

 
 

3
, 

2
0
1
4
 

T
  
  
4
,2

0
1
4
 

 

MSPL MDR
C 

ADR Sectorul 
privat 

 

1.  Planificare şi programare strategică   

1.1 Se desfăşoară discuţii 
iniţiale cu partenerii privind 
intervenţia complementară  

 

Iniţierea discuţiilor 
cu partenerii 
privind sectorul 
de intervenţie 
complementar  

         

1.2. Se organizează reuniunea 
de lansare a activităţilor 
legate de asistenţa 
antreprenorilor 

Organizarea 
reuniunii de 
lansare  

         

1.3. Se creează Grupul de lucru 
(GL)  

Identificarea 
membrilor 
Grupului de lucru 
şi crearea GL 
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1.4. 4 Se desfăşoară reuniuni 
ale grupului de lucru  

Organizarea 
reuniunilor 
trimestriale ale 
grupului de lucru 

         

2. Consolidarea capacităţii            

2.1. Se stabilesc necesităţile în 
materie de instruire 

Organizarea 
reuniunilor de 
lucru şi stabilirea 
necesităţilor de 
instruire 

         

2.2.  Identificarea 
operatorilor 
economici care 
au participat în 
achiziţia 
procedurilor 

         

2.3.  Identificarea 
erorilor la 
depunerea 
ofertelor 
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2.4. Se organizează activităţi de 
instruire 

Organizarea a 12 
ateliere regionale 
(în patru sectoare 
diferite) 3 ateliere 
regionale 
comune, mese 
rotunde cu 
reprezentanţi ai 
sectorului privat. 

Identificarea 
rezultatelor 
(probleme şi 
scopuri). 

         

2.5. Documente de informare 
(Linii directoare în domeniul 
achiziţiilor publice ale 
contractorilor) 

Elaborarea şi 
publicarea Liniilor 
directoare în 
domeniul 
achiziţiilor publice 
ale contractorilor 
în comun cu 
Agenţia Achiziţii 
Publice (APP) 
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Anexa 6: Plan de comunicare şi vizibilitate 

 

Strategie generală de comunicare 

Obiective 

1. Obiective generale de comunicare 

A asigura că domeniul dezvoltării regionale este recunoscut pe scară largă de către 
actorii de dezvoltare regională, societatea civilă, reprezentanţii mediului de afaceri şi 
mass-media, ca promotor al procesului de integrare europeană. 

 

2. Grupuri ţintă 

1. instituţii de dezvoltare regională – MDRC, ADR-uri, CRD-uri 

2. societatea civilă şu sectorul de afaceri  

3. reprezentanţi ai mass-media 

 

3. Obiective specifice pentru fiecare grup ţintă, legate de obiectivele acţiunii şi 
fazele ciclului de proiect 

1. a asigura că părţile interesate conştientizează cofinanţarea UE pentru toate 
activităţile acţiunii  

2. a sensibiliza societatea civilă şi reprezentanţii mediului de afaceri cu privire la 
cofinanțarea UE în domeniul dezvoltării regionale  

3. a sensibiliza reprezentanții mass-media cu privire la cofinanțarea UE în domeniul 
dezvoltării regionale  

4. a informa populația cu privire la impactul proiectelor regionale în contextul integrării 
europene 

 

ACTIVITĂŢI DE COMUNICARE 

4. Principalele activități care se vor desfăşura în perioada acoperită de planul de 
comunicare și vizibilitate  

1. scrierea comunicatelor de presă pentru a comunica cu privire la progresul acțiunii, 
realizările obţinute - elaborate de către ofițerul de comunicare în cadrul MSPL, în 
parteneriat cu Ofițerul de presă din cadrul MDRC și distribuite de către MDRC/ADR-uri 
prin mass-media tradiționale și on-line 

2. elaborarea machetei/designului pentru studiile și rapoartele elaborate în cadrul 
acordului delegat – macheta produsă prin outsource, coordonată de MSPL și aprobată 
de MDRC și delegația UE 

3. elaborarea și producerea abțibildurilor pentru echipamentele achiziționate – machetă 
produsă prin outsource, coordonată de MSPL și aprobată de MDRC și delegația UE  

4. dezvoltarea bannerelor pentru a marca evenimentele din cadrul proiectelor – schiţă 
produsă prin outsource, coordonată de MSPL și aprobată de MDRC și delegația UE  

5. stabilirea de contacte cu reprezentanții mass-media la evenimente desfăşurate în 
cadrul proiectului - responsabilitate care revine ADR-urilor, cu asistența MSPL  
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6. actualizarea paginii web a MSPL, www.serviciilocale.md şi alte produse 
promoţionale cu recunoaşterea cofinanţării din partea UE 

7. organizarea unei ample campanii de comunicare cu privire la impactul social și 
economic al proiectelor de dezvoltare regională în contextul integrării europene  

 

5. Instrumente de comunicare alese 

Comunicate de presă - instrument utilizat pe scară largă de către autoritățile 
moldovenești pentru a comunica și a menține transparența cu privire la activitățile și 
deciziile lor. Deseori mass-media locală publică comunicatele acestora fără a interveni 
în conținutul lor, lucru care pe de o parte, este avantajos pentru că se păstrează 
nealterat mesajul original și acest mesaj este capabil să ajungă la public, iar pe de altă 
parte, înseamnă mai puține discuții și abordări aprofundate. 

Evenimente - evenimentele publice sunt un instrument excelent pentru a întruni 
împreună reprezentanții sectoarelor cheie, societatea publică, privată și civilă - grupuri 
țintă ale prezentei acțiuni. 

Abțibilduri – se vor lipi pe partea vizibilă a echipamentului. Contribuie la 
recunoașterea contribuției de către beneficiarul echipamentului respectiv. 

Bannere - bannerele asigura vizibilitatea cofinanțării din partea UE la evenimente. 
Fiind plasate pe fundalul participanţilor, logo-urile si textul sunt, de asemenea, vizibile 
pe fotografii și contribuie la o mai bună identificare de către public. 

Campanii - campania constă dintr-o gamă largă de instrumente de comunicare – 
publicitate video și audio, materiale tipărite, panouri, fotoreportaje, evenimente speciale 
(târguri de proiecte de dezvoltare regională, zile ale uşilor deschise pentru toate cele 
trei Regiuni de Dezvoltare Regională), care se aplică în mod constant și intens timp de 
o perioadă de 3-4 luni cu scopul de a avea un impact asupra publicului și a aduce în 
atenția acestuia un anumit subiect. Campaniile utilizează efectul de prezență, 
combinând mass-media tradiţionale și on-line, precum şi comunicarea directă. 

 

INDICATORI DE REZULTAT 

6. Finalizarea obiectivelor de comunicare  

Obiective Indicator Sursa de verificare 

1. asigură că părţile 
interesate recunosc 
cofinanţarea UE în cadrul 
tuturor activităţilor legate 
de acţiune 

Slide-urile evenimentelor Fotografii 

Confirmarea cofinanțării 
din partea UE în 
discursurile părţilor 
interesate  

Citate 

Streaming video, după caz 

2. sensibilizare a societăţii 
civile şi a reprezentanţilor 
mediului de afaceri cu 
privire la cofinanțarea UE 
în domeniul dezvoltării 
regionale  

Recunoaştere a cofinanțării 
din partea UE de către 
reprezentanții care 
participă la evenimentele 
desfăşurate în cadrul 
proiectelor  

Fișe de evaluare ale 
evenimentelor organizate  
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Buletinele ADR-urilor  Listele de abonați  

Vizitatori ai paginii web a 
proiectului şi ai 
ADR/MDRC şi ai paginii de 
Facebook  

Statistici din sistemul de 
management al conținutului 
paginii web 

Google Analytics, după caz 

Statistici ale paginii de 
Facebook  

3. sensibilizare a 
reprezentanţilor mass-
media cu privire la 
cofinanțarea UE în 
domeniul dezvoltării 
regionale  

 

Numărul de comunicate de 
presă difuzate 

Pagina web 

Numărul jurnaliştilor care 
au fost prezenţi la 
evenimente  

Lista participanţilor  

Numărul reportajelor mass-
media privind intervenţiile 
în cadrul proiectului 

Rapoarte de monitorizare 
mass-media ale părţilor 
interesate 

Link-uri şi copii imprimate, 
după caz 

4. informarea populației cu 
privire la impactul 
proiectelor regionale în 
contextul integrării 
europene  

Organizarea unei campanii 

Produse: publicitate video 
şi audio, panouri, 
cataloage, istorii de 
succes, fişe de date, 
fotoreportaje  

Evenimente: târguri de 
proiecte de dezvoltare 
regională în toate cele trei 
regiuni de dezvoltare, zile 
ale uşilor deschise pentru 
toate cele trei ADR-uri 

Raport privind 
implementarea campaniei 

 

7. Mențiuni pentru feedback (dacă e cazul) 

Fișele de evaluare ale evenimentelor și a vizitelor de studiu vor include întrebarea dacă 
participanții au fost informați cu privire la cofinanțarea UE pentru acțiunea respectivă. 

 

RESURSE 

8. Resurse umane 

- Ofiţer de comunicare MSPL şi Manager Organizare Evenimente & Logistică  

- Ofiţer de presă MDRC 
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- Specialist în comunicare ADR-uri  

- Consultant MDRC în comunicarea strategică – responsabil pentru implementarea 
campaniei şi a obiectivului 4. Poziţie finanţată prin cofinanţare de Sida. 

Ofiţerul de comunicare MSPL va fi responsabil de elaborarea și coordonarea 
comunicatelor de presă și a însemnelor de vizibilitate, de ex., abțibilduri și bannere, 
precum şi machetele pentru studiile și rapoartele elaborate în cadrul Acordului delegat. 

Coordonatorul Evenimente & Logistică va asigura că toate evenimentele, inclusiv 
vizitele de studiu, încep cu un slide titlu unde se subliniază cofinanțarea UE şi toți 
participanții vor completa un formular de evaluare, care va include întrebarea dacă au 
fost informați cu privire la cofinanțarea UE. 

Persoanele responsabile de comunicare ale părţilor interesate vor juca un rol 
important, fiind cele care modelează mesajul difuzat și responsabile pentru distribuirea 
acestuia prin canalele disponibile: pagina web, buletine informative lunare, comunicate 
de presă și altele. Coordonarea cu MDRC și echipa PR a ADR-urilor va fi asigurată de 
ofiţerul de comunicare MSPL. 
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Anexa 7: Lista mass-media. Lista aparițiilor mass-media privind această acţiune 

1. http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=7325 

2. http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2687&t=/Serviciul-de-presa/Noutati/5-
milioane-de-euro-din-partea-UE-pentru-sustinerea-dezvoltarii -regionale-in-RM 

3. http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=1912 
4. http://deschide.md/ue-ofera-moldovei-inca-5-milioane-de-euro-banii-vor-merge-spre-

dezvoltarea-regionala/ 

5. http://politik.md/?view=articlefull&viewarticle=21503 
6. http://www.allmoldova.com/ro/moldova-news/1249079236.html 
7. http://www.noi.md/md/news_id/30032 

8. http://www.timpul.md/articol/ue-va-oferi-cinci-milioane-de-euro-pentru-dezvoltarea-
regionala-a-moldovei-50174.html 

9. http://tribuna.md/2013/10/23/ministerul-lui-marcel-raducan-mai-bogat-cu-5-milioane-de-

euro/ 
10.  http://www.eco.md/index.php?option=com_content&view=article&id=9957:moldova-va-

mai-primi-5-milioane-de-euro-din-partea-ue&catid=128:actualitate&Itemid=512 

11.  http://www.jurnal.md/ro/news/ue-ofera-rm-5-milioane-de-euro-pentru-proiecte-regionale-
1158558/ 

12.  http://infomarket.md/ro/investment/UE_va_acorda_5_milioane_de_euro_pentru_susiner

ea_dezvoltrii_regionale_n_RM 
13.  http://economie.moldova.org/news/ue-va-oferi-moldovei-cinci-milioane-de-euro-pentru-

dezvoltarea-regionala-239692-

rom.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mol
dova%2Feconomie%2From+%28Economie+Moldova.org+%28Rom%C3%A2n%C4%8
3%29%29 

Lista aparțiilor mass-media legate de activităţile SCSP, şi anume: 

1. http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=7691 

2. http://www.civic.md/stiri-ong/23846-intreprinderile-mici-si-mijlocii-vor-fi-scolarizate-
pentru-a-deveni-mai-competitive-la-nivel-regional.html 

3. http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=2079 

4. http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2150&t=/Noutati/GIZ-premiaza-t rei-
primari-pentru-deosebita-implicare-i-sustinerea-cooperarii-intercomunitare 

5. http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2162&t=/Noutati/La -Viena-a-avut-loc-

edinta-coordonatorilor-pe-domeniile-prioritare-SUERD 
6. http://mdrc.gov.md/libview.php?l=ro&idc=27&id=2779&t=/Serviciul-de-

presa/Noutati/Club-de-presa-la-tema-dezvoltarii-regionale-in-Regiunea-de-Dezvoltare-

Sud 
7. http://adrcentru.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2165&t=/Noutati/Intreprinderile-mici-

si-mijlocii-vor-fi-scolarizate-pentru-a-deveni-mai-competitive-la-nivel-regional 

8. http://chamber.md/ro/nout%C4%83%C8%9Bi/960-imm-vor-fi-instruite-%C3%AEn-
vederea-elabor%C4%83rii-eficiente-a-ofertelor-pentru-a-participa-la-achizi%C8%9Bii-
publice 

9. http://adrsud.md/libview.php?l=ro&idc=340&id=2201 
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