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ABREVIERI ȘI ACRONIME
AAC Aprovizionare cu apă şi canalizare

AAP Academia de Administrare Publică

ADA Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

AMAC Asociația Moldova Apă-Canal

ADR Agenţia de Dezvoltare Regională

AEE Agenția pentru Eficiență Energetică

APC Administrația Publică Centrală

APL Administrația Publică Locală

AT Asistență tehnică

CC Consolidarea Capacităților

CCI Camera de Comerț și Industrie

CDL Comitet director local

CIM Cooperare intercomunitară

CLC Comitet local de cetățeni

CPP Concept posibil de proiect

CPV Concept de proiect viabil

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare

CTF Cooperare Transfrontalieră

DI Domeniu  de Intervenție

DR Dezvoltare Regională

DRL Drumuri regionale şi locale

EE Eficiență Energetică

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei 

GLR(S)          Grup de Lucru Regional (Sectorial)

GOPA Gesellschaft für Organisation, Planung und Ausbildung (Grup de consultanţă)

GPS Sistemul de Poziţionare Global

IEVP Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat

IEV Instrumentul European de Vecinătate

IMÎ Impactul asupra Mediului Înconjurător

ÎM Întreprindere Municipală

IMSP Instituţia Medico-Sanitară Publică

MBR Monitorizare bazată pe rezultate

MC Mobilizarea comunității

MdÎ Memorandum de înțelegere



Raport de Progres nr. 104

MDL Lei Moldovenești

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

MDS Managementul deşeurilor solide

M&E Monitorizare şi evaluare

MINV Măsuri de investiții

MM Ministerul Mediului

PPL Programare și planificare locală

PPR Programare și planificare regională

PRS Program Regional Sectorial

RM Republica Moldova

SA Societate pe acțiuni

SCSP Suport complementar pentru sectorul privat

SDSE Strategie de Dezvoltare Socio-economică

SF Studiu de Fezabilitate

SIADR Sistemul Informațional pentru ADR

SPL Servicii Publice Locale

ToT Training al trainerilor

USAID Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională
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1. DOMENIUL DE INTERVENȚIE  
1: SERVICII PUBLICE LOCALE

Evaluarea progresului

Acest capitol vizează progresul obținut în atingerea 
diverselor rezultate ale  Domeniului de Intervenție 
1: Serviciile Publice Locale, prin urmarea 
indicatorilor proiectului și monitorizarea punctelor 
de reper (milestones) planificate. Acestea au fost 
elaborate pornind de la ipoteza că activitățile 
planificate vor duce la obținerea progresului în 
atingerea Obiectivului Specific al DI1: „Autoritățile 
publice locale cooperează în mod eficient și 
gestionează îmbunătățirile serviciilor publice 
locale în localitățile selectate din raioanele-pilot”. 

Informația prezentată aici vizează perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2014, 
precum și toate punctele de reper fixate în cele trei 
sectoare: aprovizionare cu apă și canalizare  (AAC), 
management a deșeurilor solide (MDS) și eficienței 
energetice în iluminarea stradală și în clădirile publice 
(EE), fiind centrată preponderent pe comunitățile 
selectate din următoarele proiecte-pilot: 

1. Îmbunătățirea serviciului de  aprovizionare 
cu apă și canalizare  în localitățile raioanelor 
Cahul,  Rîșcani și Leova. 

2. Îmbunătățirea serviciilor de management 
a deșeurilor solide în raioanele Șoldănești, 
Rezina și Florești. 

3. Îmbunătățirea eficienței energetice în 
iluminarea stradală și în clădirile publice în 
raioanele Soroca, Orhei și Nisporeni.

Progresul înregistrat în procesul de atingere a 
acestui obiectiv specific este măsurat prin utilizarea 
principalilor indicatori ai succesului prezentați mai 
jos: 

Indicatorii de măsurare a progresului pentru DI1:

Indicatorul 1: 25 de măsuri-pilot planificate pentru 
îmbunătățirea  serviciilor publice locale se află în 
curs de implementare în trei sectoare prioritare 
ale proiectului (aprovizionare cu apă și canalizare  
(AAC), managementul deșeurilor solide (MDS) și 
eficienței energetice în iluminarea stradală și în 
clădirile publice (EE)). (Referință: 2010: 0; Sursa de 
verificare: acordurile de finanțare implementate). 

Indicatorul 2: Autoritățile publice locale au semnat 
70 de acorduri  formale pentru prestarea comună 
a serviciilor publice locale în cele trei sectoare 
prioritare ale proiectului. (Referință: 2010: 0; Sursa 
de verificare: acordurile de cooperare). 

Indicatorul 3: În 35 de comunități,  50% din măsurile 
implementate în  cele trei sectoare prioritare ale 
proiectului au îmbunătățit accesul femeilor la 
serviciile publice locale. (Referință: 2010: 0; Sursa 
de verificare: Ancheta reprezentativă desfășurată 
în 10 comunități). 

În procesul de atingere a punctelor de reper 
stabilite, proiectul MSPL face uz de oportunitatea 
de a împărtăși din experiența acumulată și lecțiile 
învățate. Activitățile planificate și desfășurate, 
precum și punctele de reper fixate au fost elaborate 
ținându-se cont de abordarea integratoare a 
dimensiunii de gen, iar documentele întocmite 
sunt sensibile la dimensiunea de gen.

Toate proiectele-pilot beneficiază de o structură 
cinci-dimensională de suport, în cadrul căreia fiecare 
dimensiune se unește cu anumite rezultate specifice, 
ceea ce asigură, în ansamblu, prestarea eficientă și 
eficace a serviciilor publice locale. (Figura 1)
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FIGURA 1: Modelul de eficientizare a serviciilor publice locale
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TAbELUL 1. Privire de ansamblu asupra progresului obținut în cadrul proiectelor pilor din DI1 pentru 
perioada  1 ianuarie-31 mai, 2014

Domeniul de Activitate/ 
DI 1 Proiecte Pilot PPR CIM MINV CC MC Total

AAC Cahul

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 3 4 2 2 4 3

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
85% 25% 40% 15% 60% 45%

ACC  
Rîșcani

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 3 4 2 2 4 3

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
80% 50% 35% 25% 60% 50%

MDS Șoldănești, 
Rezina, Florești

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 3 3 3 2 2 3

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
70% 65% 80% 50% 20% 57%

EE Tătărăuca 
Veche

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 2 3 4 3 4 3

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
30% 20% 100% 50% 80% 56%

EE Orhei

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 2 N/A 2 2 3 2

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
15% N/A 40% 60% 35% 37,5%

TOTAL

Nivelul de progres  
1 Jan-31 mai 3 3,5 3 3 3,4 3,18

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015)
56% 40% 51% 40% 51% 49,2%
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APL-urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

Evaluare medie
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•	 Studiul de fezabilitate 
cu privire la cumularea 
de servicii AAC în Cahul 
finalizat și aprobat.

	Grupul de 
lucru privind 
instituționalizarea 
serviciului  
regional de AAC în  
localitățile Cahul, 
Roşu, Manta și 
Crihana creat.

	Achiziții publice privind 
sistemul de canalizare 
în Roşu (servicii de 
construcții)  finalizate; 
Proiectarea a 935 de 
conexiuni la sistemul de 
canalizare finalizate.
	Achiziții publice privind 

staţia de tratare a apelor 
din Cahul finalizate.

	Elaborarea a 6 module din planul 
de acțiuni privind consolidarea 
capacităților a 15 operatori de 
servicii AAC din țară inițiat.

	Campanie de sensibilizare a 
opiniei publice cu privire la 
necesitatea de a utiliza apa de 
la robinet (cu accent pus pe 
dimensiunea de gen) este pusă 
în aplicare (de exemplu, grupuri 
de lucru create, conferințe 
lansate, 32 de întruniri publice, 
70 de lecții tematice efectuate în 
școli, elaborarea și distribuirea 
de materiale promoționale: 400 
de afişe, calendare, 3 reportaje 
video de promovare)
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Elaborarea SF Cahul este în 
curs de finalizare. 
APL din Cahul a solicitat 
de a include  în studiu 
extinderea apeductului până 
la Giurgiulești (pentru a 
furniza apă potabilă  în Zona 
Economică Liberă Giurgilieşti) 
și o opțiune mai detaliată 
pentru Cluster-ul D, inclusiv 
alimentarea cu apă pentru 
raionul Vulcănești. 
La acest moment, proiectul 
final al studiului este transmis 
pentru a fi tradus în română. 
Prezentarea  studiului 
pentru consiliul raional este 
planificată pentru luna iulie 
2014.

În conformitate cu 
decizia aprobată a 
Consiliului Raional 
Cahul, au fost create 
grupuri de lucru în 
toate cele 4 localități 
pentru a începe 
discuțiile privind 
aplicarea in practică 
a conceptului CIM în 
Cluster-ul 0.

Documentația tehnică 
a fost actualizată și 
prezentată pentru 
aprobarea finală de 
către Departamentul de 
construcții al GIZ. 
APL de la Cahul și Roșu au 
identificat și au contractat 
manageri de proiect, care 
vor începe să lucreze după 
finalizarea procedurii 
de licitație. Achiziţia 
investițiilor planificate 
a fost finalizată. GIZ a 
aprobat toate documentele 
de licitaţie.

GIZ a avut o întrevedere de lucru cu 
alți donatori, în scopul de a crea o 
sinergie și cu AMAC, în scopul de a 
coopera în elaborarea materialelor 
de instruire. 
GIZ a convenit cu AMAC de a folosi 
modulul de instruire existent 
în managementul financiar și 
contabilitate pentru operatorii AAC, 
care a fost elaborat cu suportul ADA.

GIZ are inițiativa de a dezvolta 
module de instruire, care au fost 
apreciate foarte pozitiv de către 
Ministerul Mediului și Proiectul  
USAID de Susţinere a Autorităţilor 
Locale, sunt dispuși să coopereze în 
furnizarea de cursuri de instruire, de 
fapt, ei sunt gata să co-finanțeze.

Campanie desfășurată, conferința 
organizată;
70 de lecții tematice în școli;
400 afișe, 3 reportaje video 
elaborate, bannere web;
Concursul de desen finalizat  și 9 
cîștigători au fost premiați (570 
participanți); Tricouri și chipiuri 
pentru toți participanții.

Contul de facebook actualizat cu 
ultimele informații (150 like-uri) 
https://www.facebook.com/pages/
Ap%C4%83-de-calitate-la-TINE-in-lo
calitate/1451845621714122?ref=hl

Concursul pentru tineri (TVC) 
organizat pe data de 20 martie, 
Ziua Internațională a Apei.

1.1. Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI 1 în perioada (1 ianuarie - 31 mai 2014) 
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APL a contractat companiile 
de proiectare pentru a elabora 
desenele tehnice pentru 
alimentarea cu apă a satelor, 
fără a primi proiectul final al 
studiului de fezabilitate. Acest 
detaliu poate crea situația 
în care opțiunea tehnică 
din documentația tehnică 
furnizată nu ar corespunde 
cu cea propusă în studiul de 
fezabilitate.

APL-urile nu sunt gata 
de a delega aprobarea 
tarifelor către operatori.

Implementarea Planului de Acțiuni 
a DC  elaborat în 2013 se propune 
a fi realizat împreună cu AMAC 
(Asociația „Moldova-Apă-Canal”), 
dar nu există nici un acord de 
cooperare oficial semnat cu ADR 
Sud.

Eforturile municipalităţii și 
timpul alocat pentru a lucra 
/ explica oamenilor şi a-i 
convinge să se conecteze la 
sistemul de canalizare.
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	Studiul de fezabilitate cu 
privire la serviciul de AAC în  
Cluster-ul Prut, raionul Rîșcani 
este finalizat și aprobat.

	Mdî aprobat de toate 
cele 15 primării, 
componente ale 
Cluster-ului Prut.

	Achiziționarea de servicii 
pentru a construi o rețea 
de canalizare cu o lungime 
totală de 4,5 km. 
	Achiziționarea de servicii 

de construcție a stației de 
tratare din Costeşti prin 
proces de licitație finalizat. 
	Achiziționarea de servicii 

de construcție a unei 
rețele de canalizare în 
Costeşti, cu o lungime 
totală de 11,5 km.

	Punerea în aplicare a Planului 
de Acțiuni privind consolidarea 
capacităților furnizorului de 
servicii Apă-Canal Costești și 
APL-urilor. 
	Consultanţă pentru furnizorii 

de servicii de AAC (semnarea 
contractelor cu clienții de servicii 
AAC; dezvoltarea si furnizarea 
mecanismului de facturare).
	ÎM “Apă-Canal Costești”, echipată 

cu autovehicule şi echipament 
tehnic de specialitate.

	1 reuniune a Comitetului 
local de cetăţeni organizat.
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Elaborarea “Studiului 
de fezabilitate pentru 
Agregarea Serviciilor de 
Alimentare cu Apă pentru 
Cluster-ul Prut, raionul 
Rîşcani cu opțiuni pentru 
serviciile de apă uzată” 
se află în faza finală de 
elaborare. O abatere 
nesemnificativă a apărut 
după ce a fost recepţionată 
o scrisoare de solicitare 
de la administrația 
raionului Rîșcani de 
extindere a SF în patru 
localități suplimentare: 
orașul Rîșcani și satele 
Mihăileni, Nihoreni, 
Răcăria. Dificultatea în 
luarea deciziilor constă în 
faptul că aceste localități 
au fost incluse anterior în 
Programul de parteneriat 
public-privat. 

În timpul semestrului 1 2014 
încă 5 primării (Duruitoarea 
Nouă, Alexandreşti, Zăicani, 
Pociumbeni, Horodiște) din 
Cluster-ul Prut s-au alăturat și 
au semnat Memorandumul de 
cooperare intercomunitară. 
MdÎ aprobat de toate cele 
15 APL-uri, componente ale 
Cluster-ului Prut.

Achiziţionarea investițiilor 
planificate au fost finalizate 
GIZ a aprobat toate 
documentele de licitaţie. 
APL Costeşti a desemnat 
Managerul local de Proiect 
care deja coordonează 
implementarea  activităților 
proiectului.

Termenii de referință 
pentru contractarea unei 
companii care va oferi 
servicii de instruire sunt în 
proces de elaborare. 
Dotarea cu vehicule 
și echipament tehnic 
specializat a IM “Apă-Canal 
Costești” nu a fost realizată, 
deoarece au existat 
unele neconcordanțe în 
documentele de licitaţie, și 
a fost necesar de a modifica 
caietele de sarcini tehnice. 
Caietele de sarcini au fost 
actualizate, iar rezultatele 
licitației vor fi anunțate în 
luna iulie 2014.

La data de 4 martie 2014 a avut loc 
ședința de constituire a Comitetului  Local 
de Cetățeni (CLC), în comuna Costești.  
CLC Costeşti a fost constituit din 9 
membri, reprezentanți ai orașului Costești 
și satul Duruitoarea Veche. Regulamentul 
de organizare și funcționare a CLC a fost 
elaborat și aprobat. CLC are scopul de 
a monitoriza eficacitatea implementării 
proiectului AAC în Costești și a informa 
și mobiliza cetățenii de a se implica în 
activitatea proiectului. 

Informații cu privire la activitățile realizate 
în cadrul proiectului au fost difuzate în 
mass-media electronică (a se vedea link-
urile:
http://serviciilocale.md/libview.
php?l=ro&idc=52&id=771&t=/Stiri-Galerii-
foto/Stirile-proiectului/Cetatenii-activi-
din-Costeti-se-vor-implica-la-desfaurarea-
unui-proiect-de-aprovizionare-cu-apa-i-
canalizare-a-oraului;  http://adrnord.md/
libview.php?l=ro&idc=195&id=1745 )
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GIZ și bERD au decis să 
rămână în limita Cluster-
ului Prut

2 din cele 15 comunități care 
au aderat la Memorandumul 
de cooperare, în acest moment 
nu au alimentare cu apă și 
canalizare. Acest lucru ar putea 
crea dificultăți în procesul de 
instituționalizare a furnizorului 
de servicii regional, pentru că 
primăriile respective nu vor 
fi în măsură să prezinte cota 
lor de participare la procesul 
de creare a unui operator de 
comun de AAC.

Dat fiind faptul că expertiza 
și aprobarea documentaţiei 
tehnice a proiectului 
durează  o perioadă lungă, 
există riscul de a începe 
lucrările de construcție 
în condiții meteorologice 
nefavorabile (de toamnă-
iarnă). Astfel, timpul de 
execuţie a construcției ar 
putea fi extinsă în 2015.

Procedura de actualizare a 
documentelor de licitaţie 
a durat foarte mult timp - 
aproximativ 3 luni.
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MDS ȘOLDĂNEȘTI, REZINA, FLOREȘTI
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	Capitolul MDS din SDSE 
a raionului Şoldăneşti 
elaborat.
	SF pentru IM din Parcani 

elaborat.

	Companiile sunt 
înregistrate la Camera 
Înregistrării de Stat (SA 
Șoldănești și Florești). 

	Efectuarea procedurii de achiziții 
publice pentru a selecta compania de 
proiectare pentru Centrul Regional 
de Gestionare a Deșeurilor din 
Șoldănești. 
	Studiul de impact asupra mediului 

este elaborat. 
	Documentele de licitație pentru 

construcția staţiei de reciclare  din 
Floreşti elaborate și achiziția publică 
lansată.
	Grantul local pentru lichidarea 

gunoiştelor neautorizate și 
depozitarea deșeurilor pe platformele  
construite este pus în aplicare 
	4 gunoişti temporare sunt 

îmbunătățite.
	Stația temporară de balotare este 

construită.

	Etichetele sunt lipite pe coşurile de 
gunoi. 
	Containerele (cu etichetele 

relevante aplicate pe acestea) sunt 
distribuite pe platforme. 
	Containerele (cu etichetele 

relevante aplicate pe acestea) sunt 
distribuite în locurile publice. 
	Deșeurile din 35 de localități sunt 

colectate, stocate, procesate și 
reciclate. 
	Furnizarea de asistență tehnică 

pentru furnizorii de servicii de MDS.
	Monitorizarea activităților de MDS 

și a costurilor.

	Campania de 
sensibilizare a opiniei 
publice (importanța 
colectării separate 
a deșeurilor pentru 
protecția mediului și a 
sănătății umane) este 
lansată. 
	Formarea și planificarea 

şedinţelor CLC 
	Şondajul privind 

nivelul de satisfacție 
a clienților (studiu 
de referință), se 
efectuează.
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a raionului Șoldănești 
finalizat. 
SF pentru Centrul 
intercomunitar de MDS din 
Parcani a fost elaborat 
şi prezentat către ADR 
Centru.

Setul de documente este 
gata pentru adunarea 
constitutivă, care este 
planificată pentru iulie 
2014.

Procedura de achiziții pentru a selecta 
compania de proiectare pentru Centrul 
Regional de Gestionare a Deșeurilor din 
Șoldănești este finalizată. 
A fost inițiat studiul de impact asupra 
mediului. Îmbunătățirea a 4 gunoişti 
temporare și construcția stației de 
balotare temporară a fost inițiată. 
Elaborarea documentelor de licitație 
pentru construcția staţiei de reciclare 
din Floresti realizată și achiziția publică 
este în întârziere. Punerea în aplicare 
a grantului local pentru lichidarea 
gunoiştelor neautorizate și depozitarea 
deșeurilor pe platformele  construite  
încă nu a fost implementată.

Etichetele sunt lipite pe cosurile de 
gunoi. 
Containerele (cu etichetele relevante 
aplicate pe acestea) sunt distribuite 
pe platforme. Containerele (cu 
etichetele relevante aplicate pe 
acestea) sunt distribuite în locuri 
publice. Asistența tehnică a fost 
asigurată pentru furnizorul MDS din 
Șoldănești în elaborarea planului de 
afaceri, manualul operațional, statutul 
furnizorului MDS, precum TdR pentru 
elaborarea Planului de acțiune privind 
dezvoltarea capacității. 
Deșeurile din 35 de localități nu au 
fost colectate, stocate, procesate și 
reciclate.

Au fost lansat unele 
evenimente de sensibilizare 
a opiniei publice (cu privire 
la importanța de colectare 
separată a deșeurilor 
pentru protecția mediului 
și a sănătății umane).  Au 
fost produse materiale 
de sensibilizare, formarea 
personalului. Au fost livrate 
cursuri tematice. 
Formarea și planificarea 
şedinţelor CLC, precum 
și studiul de satisfacție 
a clienților (studiu de 
referință),  încă nu a fost 
efectuat. 
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actualizarea SDSE nu este 
stabilit în mod oficial. 
ADR nu este implicat în 
procesul de actualizare a 
SDSE.

7 APL nu au aprobat decizia 
de stabilire a SA.

Construcția stației de 
balotare temporară ar trebui 
să fie aprobată de către 
Inspectoratul Ecologic. 
APL a aprobat cu întârziere 
deciziile de îmbunătățire a 
gunoiştelor.

Campania de sensibilizare 
nu a putut fi lansată, 
deoarece serviciul de MDS 
nu și-a început activitatea.

EE TĂTĂRĂUCA VECHE

N
iv

el
ul

 d
e 

pr
og

re
s 

1 
Ja

n-
31

 m
ai

2
Abateri 

semnificative

3
Abateri 

nesemnificative

4
Conform 

planului de 
lucru

3
Abateri 

nesemnificative

4
Conform 

planului de 
lucru

3
Abateri 

nesemnificative

Pu
nc

te
le

 d
e 

re
pe

r p
la

ni
fic

at
e

	Capitolul EE în clădirile 
publice capitol al 
Strategiei de dezvoltare 
socio-economică în 
raionul Soroca este 
elaborat.

	Studiul privind 
identificarea formelor 
de CIM fezabile dintre 
Tătărăuca Veche și satele 
vecine elaborat / 
	CIM între Tătărăuca 

Veche și satele vecine 
este creată.

	Măsurile de investiții au 
fost finalizate în 2013.

	Este oferită consultanţă 
pentru  furnizorul de 
servicii de iluminat 
stradal. 
	beneficiarul serviciului de 

iluminat stradal contractat 
	Un Ghid pentru iluminat 

stradal eficient în zonele 
rurale ale Moldovei este 
elaborat. 
	Modulul de instruire 

“iluminat stradal eficient 
în zonele rurale ale 
Moldovei” este elaborat 
	Un modul de formare de 

“ iluminat stradal eficient 
în zonele rurale ale 
Moldovei” este elaborat.

	2 reuniuni ale 
Comitetului local de 
cetățeni organizate. 
	Ancheta cu privire la 

rezultatele obținute 
în cadrul proiectului 
implementat în Tătărăuca 
Veche, ținând cont de 
principiul egalității de 
gen, este inițiat.
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În această perioadă, 
termenii de referință 
pentru contractarea unei 
echipe de experți pentru 
elaborarea capitolului 
EE în clădiri publice din 
SDSE  au fost discutaţi cu 
ADR Nord și Centru.

Concursul pentru 
selectarea furnizorului 
de servicii / companiei 
pentru  dezvoltarea 
studiului privind 
identificarea formelor  
fezabile de CIM dintre 
Tătărăuca Veche și satele 
vecine, a fost lansat în 
martie 2014. 

În prezent,  compania a 
fost selectată. Contractul 
cu furnizorul de servicii  
IDIS Viitorul a fost 
semnat în mai 2014.

Concursul pentru 
selectarea furnizorului 
de servicii / companiei 
pentru a dezvolta un 
ghid privind iluminatul 
stradal eficient în zonele 
rurale din Moldova a 
fost anunțat în martie 
2014 și termenul limită 
de depunere a ofertelor 
a fost prelungit până la 
31 mai 2014. În prezent, 
deja sunt prezentate 
3 oferte, ceea ce este 
suficient pentru a 
selecta compania care va 
dezvolta acest ghid. 

Modulul de instruire 
va fi lansat după 
elaborarea Ghidului 
privind iluminatul stradal 
în zonele rurale ale 
Moldovei.

1. În această perioadă au fost 
organizate două întâlniri ale CLC. 
Problemele discutate la aceste 
întâlniri au fost legate de situația 
în ceea ce privește contractarea 
beneficiarilor de servicii de iluminat 
stradal, colectarea plăților pentru 
serviciile prestate. 
2. În această perioadă a fost 
finalizată campania de informare și 
conștientizare în Tătărăuca Veche. 
Produsele acestei campanii de 
conștientizare sunt: 
• 1000 de broșuri cu privire la 
sistemul de iluminat stradal  eficient 
energetic;
• 1000 de pliante cu privire la 
serviciul public, preț și beneficii, prin 
servicii de poștă, împreună cu plata 
facturilor;
• Un reportaj video de promovare 
privind rolul CLC în implementarea și 
monitorizarea proiectelor; 
• 6 întâlniri publice în satele comunei;
• 10 lecții în gimnaziu privind sistemul 
de iluminat stradal eficient energetic; 
• Un concurs de desen tematic pentru 
elevi privind eficiența energetică.
3. Raportul final privind campanie de 
informare și conștientizare - prezentat 
și acceptat.
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Subcapitolul SDSE “EE 
în clădirile publice din 
raionul Soroca”, urmează 
să fie elaborat și aprobat.

Subcapitolul SDSE “EE în clădirile 
publice din raionul Soroca”elaborat și 
aprobat.
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Capitolul  EE pentru 
SDSE din raionul Orhei 
și Programul raional și 
plan de acțiuni anual 
privind EE în clădirile 
publice este inițiat.

• Doua intrări principale la secţia de terapie 
sunt renovate. 

• Sistemul de încălzire extern al IMSP “Spitalul 
Raional Orhei” este renovat, încălzire 
individuală. schimbătoarele sunt instalate. 

• Achiziționarea de lucrări pentru 
îmbunătățirea sistemului clasic existent de 
alimentare cu apă caldă, prin completarea cu 
colectoare solare finalizate. 

• Secţia de maternitate este izolată termic

• Planul de management pentru eficiența 
energetică pentru spitalul Orhei este 
elaborat. 

• 1 atelier de lucru / Masă rotundă 
“Eficiența Energetică în spitale - schimb 
de experiența” - prezentarea Sistemului 
inteligent de management al energiei 
și MEE (rezultatele)  livrate la un 
eveniment public. 

• Ghidul privind sistemul de management 
energetic pentru spitale este elaborat. 

• Ghidul privind protecția termică a 
clădirilor publice este elaborat. 

• Ghidul privind HVAC (încălzire, ventilație, 
aer condiționat) pentru clădirile publice 
este elaborat.

1 reuniune a Comitetului 
Director Local 
organizată. 

Campanie de 
conștientizare privind EE 
inițiată.
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Activitatea de mai 
sus nu a început încă. 
Cu toate acestea, 
proiectul termenelor 
de referință pentru 
contractarea unei 
echipe de experți 
pentru elaborarea  
capitolului de EE în 
clădiri publice din 
SDSE a fost elaborat 
şi discutat cu ADR 
Centru.

• Renovarea celor două intrări principale în 
secţia de terapie a spitalului Orhei este 
aproape finalizată (80%). 

• Sistemul extern de încălzire a IMSP “Spitalul 
Raional Orhei” nu a fost renovat, sunt instalate 
schimbătoare de căldura individuale; și secţia 
de maternitate nu a fost izolată termic din 
cauza întârzierilor în elaborarea și aprobarea 
documentelor proiectului SGI. 

•	Colectoarele vor fi instalate numai după 
ce spitalul va renova acoperișul. Până la 
31 mai 2014, spitalul nu a început lucrările 
de reabilitare a acoperișului, aceasta este 
o contribuție a Consiliului Raional Orhei și 
finanțarea (1 milion de lei) a fost aprobată de 
către Consiliul Raional în aprilie 2014. În plus, 
spitalul contribuie cu schița de proiectare. 
Designul proiectului a fost elaborat în aprilie și 
la începutul lunii mai 2014 a fost coordonat și 
aprobat de către Serviciul de verificare de stat.

• Plan de acțiuni privind  m n anagementul 
eficienței energetice pentru spitalul Orhei 
a fost elaborat. 

• Ghidul privind sistemul de management 
al energiei pentru spitale a fost elaborat. 
Ghidul a fost elaborat și este livrat pentru 
traducerea în limba română. 

• 1 atelier de lucru / Masă rotundă 
“Eficiența Energetică în spitale - schimb 
de experiența” - prezentarea Sistemul 
inteligent de management al energiei și 
MEE (rezultatele)  care urmau a fi livrate la 
un eveniment public au fost amânate și vor 
avea loc pe 26 iunie 2014. 

• Ghid privind protecția termică a clădirilor 
publice care urma a fi elaborat nu a fost 
elaborat și a fost amânat. De asemenea, 
ghidul privind HVAC (încălzire, ventilație, 
aer condiționat) pentru clădirile publice nu 
a fost elaborat.

A fost organizată o 
reuniune a Comitetului 
Director Local. 

Inițierea campaniei de 
conștientizare cu privire 
la EE este amânată 
pentru trimestrul 
următor.
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Managerul responsabil de 
energie din cadrul spitalului 
este angajat doar 50% din 
timp (jumătate de salariu). 
Experții primesc informațiile 
necesare cu întârziere. Prin 
urmare, sarcinile nu sunt 
finalizate la timp. 
De asemenea, până 
la începutul lunii mai,  
spitalul a avut o persoană 
responsabilă pentru 
administrarea sistemului 
inteligent de monitorizare a 
energiei,angajat pe o bază de 
zi completă de lucru. Având 
în vedere că respectiva 
persoană este angajată 
doar 50% din timp, (de fapt, 
această persoană a dorit să 
părăsească locul de muncă, 
dar directorul spitalului a 
reușit să negocieze și să-l 
reţină pentru o bază de 
timp de 50%), Administrația 
spitalului este în căutarea 
de soluții pentru această 
problemă.

Există un risc ridicat de a 
porni renovarea sistemului 
extern de încălzire (1440 de 
metri de conductă  externă 
de căldură), deoarece 
sezonul de încălzire începe 
în mijlocul lunii octombrie 
începutul lunii noiembrie și 
lucrările necesare ar putea 
fi realizate cu întârziere 
(potrivit opiniei experților 
durata lucrărilor este de cca 
4 luni). 
În plus, lucrările pentru 
izolația de la etajul tehnic 
al clădirii de maternitate 
trebuie să înceapă nu mai 
târziu decât în iulie-august, 
de altfel lucrările nu vor 
putea fi finalizate la timp.

CDL este mai degrabă o 
coordonare și informare 
decât un organism director. E 
nevoie de a revizui activitatea 
CDL la următoarea întâlnire a 
CDL. Probabil este nevoie de 
un regulament pentru CDL.
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1.2. Puncte de reper și rezultate care urmează a fi obținute în perioada de raportare 1 iunie - 30 septembrie 2014

Domeniul de 
Activitate/

DI 1 Proiecte 
Pilot

Planificarea și Programarea 
Locală Cooperarea intercomunitară

Măsuri investiționale –
asistență tehnică și

financiară

Consolidarea capacităților a 
Prestatorilor de Servicii Publice si 

APL-urilor

Mobilizarea și implicarea
comunității în procesul de
îmbunătățire a serviciilor

publice locale

AAC Cahul

• Studiul de fezabilitate cu 
privire la cumularea de servicii 
AAC în Cahul este finalizat și 
aprobat 

• Lecțiile învățate privind 
elaborarea SF în AAC sunt 
colectate și gata pentru a 
fi discutate cu parteneri de 
proiect 

• Patru (4) decizii de participare 
CIM luate, și un (1) acord cu 4 
APL-uri este semnat

•	 Licitaţii pentru investiții de 
capital sunt lansate.

• TdR pentru materiale de instruire 
sunt elaboraţi și experții sunt 
contractaţi.

•	 APL de la Roşu va lansa campania de 
sensibilizare cu privire la necesitatea de 
a utiliza apa de la robinet (cu accent pus 
pe dimensiunea de gen).

AAC Rîșcani

• Procesul de ajustare a 
planurilor locale de AAC la 
SDSE a raionului Râşcani a 
început. Un atelier de lucru a 
fost organizat. 

• Studiul de fezabilitate de AAC 
pentru cluster-ul Prut este 
finalizat și aprobat.

• Planul de instituționalizare 
pentru operatorul regional de 
AAC este elaborat.

•	 Licitația pentru achiziționarea 
lucrărilor de construcție și de 
instalare de la stația de epurare în 
Costeşti a fost efectuată.

• Termenii de referință pentru 
implementarea Planului de Acțiuni 
DC pentru furnizorii de servicii AAC 
sunt elaboraţi; 

• Capacitatea operațională a 
IM „Apă Canal Costești” este 
îmbunătățită cu echipamente și 
vehicule speciale.

• Termenii de referință pentru 
desfășurarea campaniei de conștientizare 
sunt elaboraţi. 

• Termenii de referință pentru efectuarea 
sondajului de satisfacție privind serviciile 
AAC sunt elaboraţi. 

• O reuniune a Comitetului local de 
cetățeni (CLC) al comunei Costeşti a fost 
organizată. 

• Vizita pe teren la serviciile îmbunătățite 
de AAC în Costeşti a fost organizată. 
Diseminare de experiență între alte APL-
uri.

MDS Şoldăneşti, 
Rezina, Florești

• Capitolul de MDS din SDSE 
a raionului Șoldănești este 
elaborat.

• SF pentru IM din Parcani este 
aprobat.

• 2 SA în Florești și Șoldănești 
sunt înregistrate la Camera 
Înregistrării de Stat.

• Patru gunoişti temporare, 
în raionul Șoldănești sunt 
îmbunătățite.

• Evaluarea impactului asupra 
mediului a IM din Parcani este 
elaborată.

• Termenii de referință pentru 
punerea în aplicare a Planului de 
Acțiuni al DC pentru furnizorii de 
servicii  MDS sunt elaboraţi.

• Operatorul a fost instruit 
în domeniul sistemelor de 
management de traseu (GIS, GPS), 
sistemul este implementat.

• Subvenția locală pentru lichidarea 
gunoiștilor neautorizate și depozitarea 
deșeurilor pe platformele construite este 
pusă în aplicare. 

• CLC și Comitetul director sunt stabiliţi.
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EE Tătărauca 
Veche

• Crearea grupului de lucru 
raional pentru SDSE, 
subcapitolul “EE în clădirile 
publice din raionul Soroca”

• Studiul privind identificarea 
formelor fezabile de CIM 
dintre Tătărăuca Veche 
și satele învecinate este 
elaborat.

•	Investițiile au fost completate 
în 2013.

• Un Ghid privind iluminatul 
stradal eficient în zonele rurale 
ale Moldovei este elaborat.

• Termenii de referință pentru 
punerea în aplicare a unui 
modul de instruire “Iluminat 
stradal eficient în zonele rurale 
ale Republicii Moldova” pentru 
APL sunt elaboraţi.

• Studiul cu privire la rezultatele 
obținute în cadrul proiectului 
implementat în Tătărăuca Veche, ținând 
cont de principiul egalității de gen, se 
desfășoară. 

• Două reuniuni ale CLC sunt efectuate.

EE Orhei

• Grupul de lucru raional 
pentru SDSE privind capitolul 
EE în clădiri publice a fost 
creat.

• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice din 
Programul raional privind 
eficiența energetică pentru 
următorii trei ani și un plan 
de acțiuni raional privind 
eficiența energetică pentru 
un an au fost elaborate.

•	N/A • Reabilitarea a două intrări ale 
clădirii terapeutice finalizată. 

• Achiziții publice pentru 
reconstrucția conductelor 
de căldură finalizate, 
contract semnat, lucrările de 
construcție au început. 

• Achiziții publice pentru izolarea 
podelei tehnice al Centrului 
Perinatal (clădirea maternităţii)  
finalizate, contract semnat, 
lucrările au început.

• Masa rotundă “Eficiența 
energetică în spitale - schimb 
de experiența” - --Prezentarea 
Sistemului de Management  
Energetic / Sistemul Inteligent 
de Monitorizare a energiei 
(rezultate), la un eveniment 
public. 

• Ghidul TdR privind EE (izolații 
termice ale clădirilor) și Ghidul 
TdR privind sistemele HVAC 
pentru clădiri elaborat; Punerea 
în aplicare a termenilor de 
referință a început.

• Sistemele de management 
energetic unt stabilite și 
implementarea a început. 

• Asistența de la ADR Centru în 
punerea în aplicare a proiectelor 
de EE în clădirile publice 
finanțate de  Fondul pentru 
eficiență energetică a început.

• Reuniunea CDL a avut loc; 
• TdR pentru materialele informative 
ale campaniei elaboraţi; Punerea în 
aplicare a TdR a început 

• TdR pentru evaluarea de bază a 
nivelului de satisfacție a pacienţilor 
în spitalul Orhei și Nisporeni sunt 
elaboraţi; Punerea în aplicare a TdR a 
început.
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2: 
PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ

Evaluarea progresului

Acest capitol prezintă progresele în atingerea 
punctelor de reper planificate înregistrate în 
perioada 1 ianuarie 2014 – 31 mai 2014, potrivit 
Sistemului de M&E bazat pe rezultate al GIZ, 
cu privire la Domeniul de Intervenție 2 (DI2): 
Planificarea și Programarea Regională. Acestea au 
fost elaborate pornind de la ipoteza că activitățile 
planificate vor duce la obținerea progresului în 
atingerea Obiectivului Specific al DI2: „Autoritățile 
publice locale și regionale planifică în mod eficient 
investițiile strategice în cele trei sectoare prioritare 
(aprovizionare cu apă și canalizare, managementul 
deșeurilor solide și eficiența energetică în clădirile 
publice)”. 

Progresul în atingerea acestui obiectiv specific 
este măsurat prin utilizarea principalilor indicatori, 
prezentați mai jos: 

Indicatori de măsurare a progresului pentru DI 2:

Indicator 1:  Cele trei Agenții de Dezvoltare 
Regională au facilitat elaborarea conceptelor 
de proiect viabile în sectoarele prioritare, cu o 
valoare totală de 170 mln. de Euro (Referință: 
2010: 0; Sursa de verificare: Documentele de 
concepte de proiecte prezentate). 

Indicator 2: 70% dintre părțile interesate 
din 30 de APL-uri implicate în planificarea și 
programarea locală și exprimă satisfacția cu 
privire la capacitățile de facilitare a Agențiilor 

de Dezvoltare Regională (Referință: 2012: 34%; 
Sursa de verificare: Sondajul desfășurată de 
CALM în 2012 și 2014). 

Indicator 3: 75% din conceptele de proiect 
facilitate de ADR-uri sunt verificate cu 
minuțiozitate în termeni de impact asupra 
mediului ambiant și prin respectarea 
regulamentelor naționale. (Referință: 2010: 0; 
Sursa de verificare: Documentele de concepte 
de proiecte, grila de evaluare GOPA). 

Progresul realizat în atingerea obiectivului, 
rezultatelor și punctelor de reper specifice DI2 este 
asigurat prin implementarea unei serii de activități 
legate de planificarea și programarea regională 
în 3 regiuni (Nord, Sud și Centru), în 5 sectoare 
(Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC), Eficiența 
energetică în clădirile publice și iluminarea stradală 
(EE), Managementul deșeurilor dolide (MDS), 
Drumurile regionale și locale (DRL) și Suportul 
complementar pentru sectorul privat (SCSP). De 
asemenea,  se prezintă și progresul în atingerea 
punctelor de reper ale altor activități transversale în 
cee ace privește suportul în integrarea monitoirizării 
și evaluării bazate pe rezultate (MbR), comunicarea 
în domeniul dezvoltării regionale, suportul acordat 
Academiei de Administrație Publică, cooperarea 
transontalieră. 

Pentru a evalua progresele înregistrate în perioada 
de raportare  1  ianuarie 2014 – 31 mai 2014, mai 
jos este prezentat un tabel recapitulativ:
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TAbELUL 2. Privire de ansamblu asupra progreselor realizate de către DI2 în perioada 1 Januarie-31 mai, 2014

Domeniul de activitate al DI 2 PRS DR CC Total

EE în 
clădirile 
publice

Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 4 4 4

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 100% 50% 50% 66,7%

MDS
Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 4 4 4

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 100% 25% 40% 55%

DRL
Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 3 3 3 3

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 65% 10% 30% 35%

AAC
Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 3 4 4

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 80% 20% 50% 50%

SCSP
Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 N/A 4 4

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 50% N/A 30% 40%

Total
Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 3,5 4 4

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 79% 26,3% 40% 48,4%

Domeniu de activitate/
DI 2 AAP CTF M&E Comunicarea

Apecte 
orizontale în 
domeniul  DR

Nivelul de  progres 1 ian-31 mai 4 3 4 4 3

Estimarea nivelului de  
implementare în %  (2010-2015) 65% 70% 30% 75% 60
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2.1. Progresul în atingerea punctelor de reper planificate de către DI 2 în perioada 1 ianuarie - 31 mai 2014

Domeniul de activitate 
al DI 2 Planificarea Regională Sectorială (PRS) Dezvoltarea proiectelor / Implementarea 

PRS Dezvoltarea capacităților Evaluarea medie

Eficiența Energetică în Clădirile Publice
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•	 3 PRS în domeniul EE aprobate de 
către CRD în 3 regiuni de dezvoltare.

•	 33 de echipe de proiect stabilite; 
33 de vizite în teren efectuate; 
CPP în domeniul EE promovate la 
reuniunile donatorilor.

•	 24 CPV elaborate.

•	 3 Grupuri de Lucru reorientate pe 
implementarea PRS în domeniul EE, 
inclusiv proiecte EE din Planul de 
Acțiuni.
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Domeniul de activitate 
al DI 2 Planificarea Regională Sectorială (PRS) Dezvoltarea proiectelor / Implementarea 

PRS Dezvoltarea capacităților Evaluarea medie
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•	 3 PRS în domeniul EE elaborate și 
aprobate de către CRD Nord, Centru 
și Sud (Februarie 2014).

•	 Vizite în teren efectuate și o lista de 
33 CPP prioritare agreate cu MDRC 
și GL(S)R ca bază pentru procesul de 
dezvoltare a proiectului (începând 
cu februarie 2014); 33 “Rapoarte 
de Revizuire în EE” în curs de 
pregătire; dezvoltarea a 24 CVP în 
curs de desfășurare (urmează să fie 
finalizate până la sfârșitul lui iunie 
2014).

•	 3 Grupuri de Lucru  din sectorul 
EE reorientate pe implementarea 
PRS, inclusiv pe proiectele EE din 
Planul de Acțiuni. Un atelier de lucru 
per regiune – privind metodologia 
de elaborare a proiectelor EE în 
cadrul PRS - a fost  implementat cu 
succes (5-7 mai). Un total de 81 de 
participanți din APC, APL, ADR, GIZ, 
furnizorii de servicii și aplicanți CPP au 
participat la aceste trei evenimente 
(din care 21 au fost femei). Scorul 
mediu de evaluare a atelierelor de 
către participanția a fost de 4.10 
(scorul maxim fiind 5.0).
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•	 Coordonarea tehnică cu aplicanții 
proiectelor în domeniul EE.
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Management deșeurilor solide

N
iv

el
ul

 d
e 

 p
ro

gr
es

  
1 

ia
n-

31
 m

ai 4 

Conform planului 
de lucru

4 

Conform planului 
de lucru

4 

Conform planului 
de lucru

4 

Conform planului 
de lucru

Pu
nc

te
 d

e 
re

pe
r p

la
ni

fic
at

e

•	 PRS în domeniul MDS aprobate de 
către CRD în 2 regiuni de dezvoltare 
(Nord, Centru).

•	 Abordarea de dezvoltare a studiior 
de fezabilitate MDS pe regiuni  în 
două etape acceptată de către 
părțile interesate; 3 echipe de 
proiect din domeniul MDS stabilite; 
3 planuri de lucru agreate; 3 
comunicate de presă elaborate 
și distribuite; CPP promovate la 
întâlnirile donatorilor.

•	 3 studii de fezabilitate (SF) inițiate 
axate pe trei zone; 3 EIM (Evaluarea 
Impactului asupra Mediului) inițiate; 
3 comunicate de presă elaborate 
și distribuite; 3 ateliere de lucru 
cu echipele de proiect (1x3/CPP) 
organizate.

•	 GL(S)R creat în regiunea Sud; 3 GL(S)
R în domeniul MDS reorientate pe 
punerea în aplicare a implementarii 
PRS în MDS și planurile de acțiune; 
3 ateliere de lucru organizate; 3 
ateliere de lucru cu echipele de 
proiect (1x3/CPP) au avut loc.
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•	 2 PRS în domeniul MDS pentru Nord 
și Centru dezvoltate și aprobate de 
către CRD (Februarie 2014);

•	 Abordarea de dezvoltare a studiior 
de fezabilitate MDS pe regiuni  în 
două etape a fost discutată și 
acceptată de către părțile interesate; 
3 echipe de proiect din domeniul 
MDS stabilite; 3 planuri de lucru 
agreate.

•	 3 studii de fezabilitate (SF) și 3 
EIM (Evaluarea Impactului asupra 
Mediului) inițiate; Procesul de 
identificare a depozitului de deșeuri 
este în curs de desfășurare.

•	 Prima întâlnire a GL(S)R în domeniul 
MDS (Sud) organizat la 17 martie. Cele 
3 GL(S)R în domeniul MDS reorientate 
pe implementarea PRS și planurilor 
de acțiune în MDS. Trei ateliere de 
lucru cu echipele de proiect (câte unul 
pentru fiecare regiune) organizate (12, 
13, 17 martie).

•	 Ateliere de lucru ale GL(S)R: 103 de 
participanți din APC, APL, Centrele 
de Sănătate Publică, comunitatea 
academică, Inspectoratele de 
Mediu, Centrul  Național de Mediu, 
ADR și GIZ au participat la cele trei 
ateliere de lucru (din care 30 au fost 
femei). Scorul mediu de evaluare 
a atelierelor de lucru de către 
participanți a fost de 3,95 (scorul 
maxim fiind de 5,0). 

•	 Grupuri de Lucru ale echipelor de 
proiecte în MDS: 70 de participanți 
din APC, Ambasada Cehiei, sectorul 
privat, APL, Centre de Sănătate 
Publică, furnizorii de servicii, ADR 
și GIZ au participat la cele trei 
evenimente (din care 21 au fost 
femei). Scorul mediu de evaluare 
de către participanți a fost de 4,1 ( 
scorul maxim fiind de 5,0).
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i •	 Acordul privind locația depozitelor 

de deșeuri cu MDRC și ministerele 
de resort, reprezentanți ai APL / 
ADR.

•	 Procedura de schimbare a utilizării 
terenurilor necesită aprobarea 
Parlamentului.

•	 Neaprobarea locației depozitelor de 
deșeuri poate influența întârzierea 
altor evenimente în domeniul DC.
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Drumurile Regionale și Locale
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•	 3 capitole ale PRS în domeniul DRL 
dezvoltate; progresul în elaborarea 
PRS în domeniul DRL prezentat 
donatorilor.

•	 Metodologia de identificare a CPP in 
DRL aprobată de către MDRC.

•	 3  GL(S)R în domeniul DRL create; 3 
ateliere de lucru sectoriale organizate 
în fiecare regiune (9 în total).
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•	 Capitolele 1 și 2 din 3 PRS în domeniul 
DRL elaborate (pentru a fi prezentate 
la ADR, MDRC în iunie 2014).

•	 Metodologia de identificare a CPP în 
domeniul DRL dezvoltată (pentru a 
fi prezentată la ADR și MDRC în iunie 
2014).

•	 3 GL(S)R în domeniul DRL create; 6 
ateliere de lucru organizate (3 ateliere 
de lucru rămân a fi organizate înainte 
de sfârșitul lui iunie).

•	 203 participanți din APC, APL, 
Administrația de Stat a Drumurilor, 
societățile pe acțiuni, ADR și GIZ au 
participat la aceste evenimente (din 
care 41 au fost femei). Scorul mediu 
de evaluare a fost de 4,43 (scorul 
maxim fiind de 5.0).
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Aprovizionarea cu apă şi canalizare
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•	 3 proiecte ale PRS în domeniul AAC 
aprobate de către GIZ.

•	 3 PRS în domeniul AAC aprobate de 
către MDRC, MM și CRD.

•	 Metodologia de identificare / 
dezvoltare a CPP în AAC aprobată de 
către MDRC, MM și GL(S)R. 

•	 33 de echipe de proiect AAC create; 
33 de vizite de proiect în teritoriu în 
domeniul AAC sunt finalizate; 33 de 
modele de CPP analizate.

•	 2 ateliere de lucru sectoriale 
implementate în fiecare regiune (6 în 
total).
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•	 3 proiecte ale PRS în domeniul AAC 
dezvoltate, în prezent este organizată 
consultarea publică. PRS în AAC 
(Regiunea Nord) a fost aprobat pe 06 
iunie PRS în AAC (Regiunea Centru) - a 
fi luat în considerare la întrunirea CRD 
pe 14 iulie.  PRS în AAC (Regiunea Sud), 
pregătit pentru consultare publică din 
17 iunie și aprobarea de către RDC (19 
iunie).

•	 Metodologia pentru identificarea / 
dezvoltarea CPP în AAC a fost elaborată 
și aprobată de către MDRC, MM și 
GL(S)R. 

•	 Au fost analizate 45 CPP în AAC.

•	 6 ateliere de lucru au fost efectuate 
(18, 19, 20 februarie și 5, 6, 7 mai); 

•	 192 de participanți din APC, APL, 
furnizorii de servicii, ADR-uri și GIZ au 
participat la aceste evenimente (din 
care 71 au fost femei). Scorul mediu 
de evaluare a atelierelor de lucru de 
către participanți a fost de 4,23(scorul 
maxim fiind de 5,0).

•	 Un atelier de lucru intern a fost 
organizat cu fiecare ADR privind 
evaluarea CPP (26, 27 martie, 01 
aprilie).
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•	 Aspecte procedurale în ceea ce 
privește aprobarea PRS.

•	 Cooperarea inter-ministerială.
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Suportul complementar acordat sectorului privat
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•	 Se poartă discuții cu partenerii privind 
intervenția complementară.

•	 Se organizează întâlnirea de lansare a 
activităților de suport complementar 
acordat sectorului privat.

•	 Se creează grupul de lucru (GL). 

•	 Se desfășoară 2 ședințe de lucru. 

N/A

•	 Se stabilesc necesitățile privind instruirea 
în domeniu.

•	 Documente de informare (ghidul 
contractanților cu privire la achizițiile 
publice). 

•	 Au fost organizate 3 mese rotunde la nivel 
regional.
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•	 Au fost purtate discuții inițiale cu partenerii 
în vederea identificării necesităților, a 
problemelor, contribuțiilor și următorilor 
pași care trebuie să fie întreprinși pentru 
implementarea suportului  complementar 
din partea partenerilor privați. 

•	 Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, 
Centru și Sud au creat trei Grupuri de 
Lucru regionale.

•	 Au fost organizate primele ședințe ale 
Grupurilor de Lucru regionale. În rezultat, 
a fost discutat și adoptat un plan de acțiuni 
la nivel regional pentru anul 2014. 

•	 A fost creat Grupul de Lucru Național 
la nivel național, condus de Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și a 
fost organizată prima ședință a acestuia; 
A fost discutat și adoptat planul de acțiuni 
la nivel național  pentru anul 2014 și 
memorandumul de înțelegere cu privire la 
Implementarea subcomponentei „Suport 
Complementar oferit de Sectorul Privat”.

•	 Au fost desfășurate trei mese rotunde 
cu privire la „Oportunitățile de achiziții 
publice și obstacolele întâlnite în 
implementarea proiectelor de investiții 
în dezvoltarea regională din Republica 
Moldova” și au fost discutate și analizate 
interesele și sugestiile reprezentanților 
Sectorului Privat la mesele rotunde pentru 
a fi luate în considerație de Grupurile 
de Lucru în activitățile ulterioare de 
planificare strategică; în urma acestor 
mese rotunde au fost identificate 
necesitățile de instruire și tematicile 
pentru seminarele ulterioare la nivel 
regional.   

•	 A fost inițiată procedura de elaborare a 
ghidului pentru contractanți cu privire la 
achizițiile publice. 
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Domeniul de 
activitate al  DI 2 AAP CTF M&E Comunicarea în domeniul DR Aspecte orizontale al  DR
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•	 Au fost desfășurate 2 
cursuri de „Planificare și 
programare la nivel local și 
regional” pentru un grup 
de 50 de persoane  

•	 Au fost desfășurate 3 
cursuri de „Dezvoltare 
Regională”  pentru un 
grup de 60 de persoane  

•	 6 studenți din cadrul AAP 
și-au pregătit tezele de 
masterat în domeniul 
politicilor de dezvoltare 
regională 

•	 A fost creat sistemul comun de 
management al programului de 
CTF pentru perioada 2014-2020.  

•	 A fost efectuat un studiu al 
impactului programului de CTF 
pentru anii 2007-2013 asupra 
domeniilor de dezvoltare 
regională. 

•	 Organizarea a 2 ateliere de 
lucru pentru elaborarea 
modelului de monitorizare 
și evaluare bazate pe 
rezultate pentru proiectele 
pilot / SGI

•	 Au fost prezentate 
concluzii relevante pentru 
rapoartele de monitorizare 
mass-media, pentru 
proceselor relațiilor 
publice ale MDRC/ 
ADR; crește numărul de 
referințe ale media făcute 
în contexte pozitive  cu 
privire la dezvoltarea 
regională datorită 
cluburilor de presă și a 
articolelor-sindicat.  

•	 SIADR (sistemul 
informațional pentru ADR) 
este un sistem informatic 
de management, 
conectat la SIGEDIA, este 
operațional. 

•	 A 4-a Conferință internațională 
cu genericul Depășirea 
disparităților regionale 
organizată

•	 Raportul cu privire la evaluarea 
intermediară a planificării 
sectoriale regionale finalizat, 
aprobat și diseminat actorilor 
interesați

•	 Ghidul „Calea de dezvoltare a 
proiectelor” finalizată
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GIZ a oferit sprijin Academiei 
de Administrație Publică a 
Republicii Moldova (AAP) în 
organizarea a 2 programe 
de instruire cu privire la 
planificarea și programarea 
locală și regională, care au 
fost furnizate  APL  I și APL II. 
Programul de instruire a fost 
alcătuit din două module: 

	 Management și 
planificare strategică; 

	 Management 
și dezvoltarea 
programelor / 
proiectelor. 

În cadrul acestor programe 
de instruire au participat 99 
de reprezentanţi ai APL de 
nivelul I şi II din trei regiuni ale 
RM, inclusiv din Chişinău.  Din 
numărul total al acestora, 29% 
erau din regiunea de nord, 
21% din regiune de sud şi 
50% din regiunea centru. 55% 
din numărul participanţilor 
au constituit femei şi 45% - 
bărbaţi. 

 Tot în această perioadă AAP a 
organizat trei treninguri pentru  
APL de nivelul I și II la tema 
„Dezvoltarea Regională”.  În 
cadrul acestor treninguri au 
participat 65 de reprezentanți 
ai  APL de nivelul I și II din trei 
regiuni ale RM, inclusiv din 
Chișinău.  Din numărul total al 
acestora  26% erau din regiunea 
de nord, 22% din regiune de 
sud și 52% din regiunea centru. 
48% din numărul participanților 
au constituit femei și 52% - 
bărbați. 

Comisia Europeană și  Serviciul 
European de Acțiune Externă au 
lansat deja oficial exercițiul de 
programare  CTF IEVP 2014-2020 
invitând  persoanele interesate 
din cadrul Programelor să  lanseze 
procesul de programare. În cazul 
programelor ulterioare de  CTF IEVP 
implementate prin intermediul 
managementului partajat cu un Stat 
Membru, țara parteneră (Republica 
Moldova)  trebuie să stabilească 
un sistem echivalent sigur care 
va veni în sprijinul Autorității de 
gestiune în vederea implementării 
programului pe teritoriul său. În 
acest context, Republica Moldova 
trebuie să-și ajusteze prevederile 
naționale instituțional și legale care 
nu corespund suficient cerințelor la 
etapa actuală. 

În perioada de raportare, GIZ a 
sprijinit Cancelaria de Stat a RM 
în calitate de Autoritate Naţională 
responsabilă de gestionarea 
Programelor de CTF în următoarele 
activităţi: 

- să organizeze 2 ateliere de lucru 
(16.04.2014 și 20.05.2014) 
pentru grupul de lucru național 
în materie de programare 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră a  IEV 2014-
2020 în vederea consolidării 
capacităţilor și configurării 
sistemului comun de gestionare.

- să elaboreze un concept al 
sistemului naţional din Republica 
Moldova în vederea punerii în 
aplicare a principiului gestiunii 
partajate.

•	 11 martie, 2014 – club de 
presă în Cimișlia,  Regiunea 
de Dezvoltare Sud

•	 28 martie, 2014 – a fost 
organizat un atelier de 
lucru la care au participat  
specialiștii în comunicare 
ai MDRC şi ADR-urilor  
pentru a discuta pe 
marginea  proiectelor de 
recomandări  

•	 31 martie 2014 –  raportul 
de monitorizare a fost 
finalizat şi expediat 
partenerilor.

Subvenția locală acordată 
Asociației Presei Independente 
a fost extinsă până la 30 aprilie 
2014. 

În ceea ce priveşte SIGEDIA, 
acea abatere minoră a avut loc 
din cauza modificărilor legate 
de  SIGEDIA pentru cele 8 
ministere  şi Cancelaria de Stat, 
care implică standardul ELO 
pentru clienţii săi:  Aplicațiile 
ELO Web Client și ELO Java 
client etc.,  în vederea creşterii 
funcţionalităţii,  sunt, de 
asemenea, mai uşor de utilizat 
Această soluţie pare să fie 
mai durabilă, nefiind necesară  
personalizarea codului. 
Compania responsabilă pentru 
proiectarea SIADR a prezentat 
un plan de acțiuni,  care a fost 
acceptat de către MDRC la 3 
februarie, 2014.

•	 Cea de- a 4-a ediție 4-a 
Conferință Internațională 
privind Depășirea 
disparităților regionale cu 
genericul Implementarea 
politicilor de dezvoltare 
regională: Care sunt 
factorii cheie pentru 
succes? și cu participarea 
a 150 de participanți 
organizată cu succes.

•	 Raportul de Evaluare a 
Procesului de Planificare 
regională sectorială 
finalizat. 

•	 Proiectul Ghidului 
“Calea de dezvoltare a 
proiectelor de investiții 
publice” elaborat.
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În cadrul domeniului de 
intervenţie II, 8 studenţi de  
la Academia de Administrare 
Publică a Republicii Moldova 
(AAP) au avut posibilitatea 
de a-și consolida cunoștințele 
și deprinderile practice 
în domeniul planificării 
și programării dezvoltării 
regionale în cadrul atelierelor 
de lucru sectoriale care le-au 
servit în calitate de forum. În 
perioada februarie 2013-aprilie 
2014, 8 studenți au participat la 
ateliere de lucru de planificare 
regională și sectorială care 
cuprind 3 sectoare și 3 
regiuni (Eficiența Energetică 
– 5 studenți, Managementul 
Deșeurilor Solide – 3 studenți, 
Aprovizionarea cu Apă și 
Canalizare – 4 studenți. 

În baza experienţei acumulate, 
studenții și-au pregătit tezele 
de masterat în domeniul 
politicilor de dezvoltare 
regională. Printre temele 
alese au fost „Instrumente 
de îmbunătățire a eficienței 
sectorului public local”, 
„Dezvoltarea regională în 
Moldova – o premisă pentru 
implementarea și dezvoltarea 
sectorului de aprovizionare cu 
apă și canalizare”, „Planificarea 
Strategică integrată în contextul 
modernizării serviciilor 
publice locale”, „ Contribuția 
proiectelor de dezvoltare 
transfrontalieră la dezvoltarea 
regiunii de nord” etc. Studenții 
și-au susținut tezele de master 
în perioada 2-6.06.2014.

Reprogramarea următoarelor 
etape:

•	 Aprobarea sesiunii de 
instruire și a etapei 
de pilotare –25 iulie, 
2014

•	 acceptarea 
operaţională a 
sistemului  –1 august, 
2014
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 - să adopte o Hotărâre de Guvern 
ce prevede înfiinţarea sistemului 
de management şi control intern 
pentru IEVI în conformitate 
cu regulamentele cu privire 
la normele comune privind 
Programele IEVP CTF.   

- să elaboreze un ghid metodologic 
privind procedura de recuperare 
pe baza procedurii legale 
existente.

- În urma discuţiilor cu experţii, 
a fost recomandat să se amâne 
realizarea studiului privind 
impactul programelor CTF 
asupra domeniilor de dezvoltare 
regională. 

•	 acceptarea finală a 
sistemului –1 august, 
2015.

Contractul a fost actualizat în 
mod corespunzător în luna 
martie a anului 2014. 

Jurnaliştii pot pretinde la  
instrumente de motivare 
precum această subvenţie 
locală și fi mai puţin receptivi la 
exercițiile de rutină de reflecta 
subiecte legate de dezvoltare 
regională.

Nicio acțiune nu a fost 
întreprinsă în vederea aplicării 
recomandărilor prezentate în 
raportul de monitorizare. 

Întârzieri în implementarea 
SIGEDIA, care vor influenţa 
SIADR, care trebuie să fie 
conectat la SIGEDIA.
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2.2. Punctele de reper care urmează să fie atinse pe parcursul perioadei de raportare  1 iunie -  până la 30 septembrie,  
2014 de către DI 2

Domeniul de activitate al DI 2/ 
Sector Planificarea regional sectorialpă (PRS) Dezvoltarea proiectelor/ Implementarea PRS Dezvoltarea capacităților

Eficiența energetică în clădiri publice Nu se aplică 

•	 18 concepte de proiecte viabile (CPV)  aprobate 
de către MDRC şi 3 regiuni de dezvoltare.

•	 3 ateliere de lucru pentru GLP cu privire la 
elaborarea CPP ->CPV organizate.

Managementul deșeurilor solide Nu se aplică

•	 3  comunicate de presă distribuite , CPP  
promovate în cadrul reuniunilor donatorilor, 3 
ateliere de lucru cu echipele de proiect (1x3/
PPC) organizate;

S-au înregistrat progrese semnificative prin realizarea 
a 3 studii de fezabilitate și  evaluări ale 
impactului asupra mediului;

•	 3 ateliere de lucru pentru GLP cu privire la   
dezvoltarea proiectului  (inclusiv alegerea rampei 
de gunoi și evaluări ale impactului asupra mediului) 
finalizate,

Drumuri regionale și locale

•	 Finalizarea a 3 proiecte de programe 
regionale  sectoriale în sectorul 
drumurilor locale și regionale.

•	 Metodologia de identificare a CCP în sectorul 
DLR aprobată de către MDRC;

•	 Identificarea CCP

•	 2  ateliere de lucru sectoriale privind PSR în sectorul 
DLR și CPP  organizate în fiecare regiune (6 în total)
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Aprovizionarea cu apă și canalizare

•	 2  proiecte  de programe regionale  
sectoriale în sectorul alimentării cu apă 
și a canalizării  aprobate de CDR Centrul 
și Sud,

•	 33 echipe de proiect responsabile pe sectorul 
AAC create; 

•	 33 vizite la fața locului în cadrul proiectului AAC 
desfășurate; 

•	 33 CPP analizate;

•	 Lista CPP aprobată;

•	 Dezvoltarea ulterioară a CPP;

•	 Progrese înregistrate în identificarea și 
evaluarea CPV.

•	 3  ateliere de lucru pentru GLP cu privire la 
elaborarea CPP ->CPV finalizate.

Suport Complementar acordat 
sectorului privat

•	 Un plan de acţiuni comun trimestrial, 
actualizat şi aprobat de către Grupul de 
Lucru.

•	 3 sesiuni pentru GLR organizate.

•	 3 sesiuni de instruire organizate în  3 regiuni 
pentru sectorul privat şi pentru ADR-uri.

•	 1 sesiune de formare a formatorilor   organizate 
pentru profesioniştii care vor fi ulterior implicaţi în 
servicii de consultanţă  ţi sesiuni de instruire care 
urmează să fie organizate în regiuni.

•	 baza de date privind întreprinderile sectoriale 
creată de CCI.

•	 Ghid de achiziţii publice pentru sectorul privat 
elaborat.
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Domeniul de activitate  
al DI 2 AAP CTF M&E Comunicarea în domeniul DR Aspecte orizontale în  DR

•	 Inminarea certificatelorlor 
de participare pentru 
studentii AAP care au fost 
implicati in procesul de 
planificare si programare 
regionala.

•	 Organizarea atelierului 
de lucru cu genericul 
„Comunicarea si motivarea 
- baza pentru Leadership” 
pentru formatorii AAP, 
MDRC, ADR. 

•	 Elaborarea materialelor 
pentru cursul „Dezvoltarea 
Leadership-ului în 
administraţia publică” 
(ghidul participantului, 
documentul de 
curriculum).

•	 Organizarea ToT pentru 
cursul „Dezvoltarea 
Leadership-ului în 
administraţia publică”.

•	 Elaborarea propunerilor de 
ajustare a regulamentelor 
interne ale instituțiilor 
responsabile de management 
(Cancelaria de Stat), de 
control (Ministerul de 
Finanțe) și de audit al 
programului (Curtea de 
Conturi) pentru programele 
de cooperare transfrontaliera 
2014-2020, în conformitate 
cu Regulamentul CE privind 
regulile de gestionare 
comuna a programelor 
finantate din Intrumentul 
European de Vecitanate (IEV). 
Elaborarea propunerilor 
pentru  regulamentul cu 
privire la sistemul de co-
finanțare pentru programe de 
cooperare transfrontalieră. 
ENI 2014-2020.

•	 Organizarea ședinței grupului 
de lucru pentru programarea 
viitoarelor programe de 
cooperare transfrontalieră 
2014-2020.

•	 1 atelier de lucru comun 
privind validarea integrării 
MbR în proiectul pilot 
organizat cu participarea ADR-
urilor / MDRC

•	 Misiune direcționată către 
sprijinirea integrării mai 
ample a MbR în cadrul 
sistemului de M și E la 
nivel naţional şi regional 
desfășurată și proiectele 
de recomandări  pentru 
îmbunătățirea sistemului 
de monitorizare și evaluare 
a procesului de dezvoltare 
regională oferite.

•	 Concluzii relevante la 
rapoartele de monitorizare 
a mass-media,  pentru 
optimizarea  proceselor de 
relaţii publice ale MDRC / 
ADR sunt furnizate;   număr 
de referinţe mass-media 
într-un context pozitiv privind 
progresele înregistrate 
în domeniul dezvoltării 
regionale crește datorită 
articolelor publicate de 
către cluburile de presă şi 
articolele-sindicat.

•	 10 specialişti din cadrul MDRC 
/ ADR instruiţi în desfăşurarea 
campaniilor de sensibilizare.

•	 SIADR (Sistemul Informaţional 
pentru ADR-uri) –  Sistemul 
de gestionare a informaţiilor  
conectat la SIGEDIA –  este 
operațional.

VA FI ADĂUGAT


