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SUMAR EXECUTIV 
 
Din anul 2010, GIZ implementează 
proiectul „Modernizarea serviciilor publice 
locale în Republica Moldova“ (MSPL), sub 
coordonarea Ministerului German pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(BMZ). 
 
Partenerul instituțional al MSPL este 
Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Construcțiilor (MDRC), iar actorii-cheie 
care asigură implementarea proiectului 
sunt cele trei Agenții de Dezvoltare 
Regională (ADR-uri). 
 
Principalii beneficiari ai MSPL sunt 
cetățenii din jurisdicția autorităților publice 
locale (APL-urilor) din cele trei Regiuni de 
Dezvoltare ale Republicii Moldova. 
 
Cadrul temporal general de implementare 
a proiectului MSPL este stabilit pentru 
perioada 01/2010 – 12/2015. 
 
Scopul general al proiectului este de a 
îmbunătăți condițiile de prestare ale 
serviciilor publice locale în Republica 
Moldova, prin acordarea de sprijin actorilor 
regionali și locali în racordarea 
necesităților locale la prioritățile regionale 
și naționale. 
 
MSPL vizează două domenii de 
intervenție: 
 

� Domeniul de Interven ție 1 – 
Prestarea serviciilor publice 
locale 
Suport acordat ADR-urilor și APL-
urilor în planificarea, elaborarea, 
implementarea și gestionarea 
proiectelor-pilot, în vederea 
îmbunătățirii serviciilor publice 
locale. 
 

� Domeniul de Interven ție 2 – 
Planificarea și programarea 
regional ă 
Suport acordat ADR-urilor și APL-
urilor în planificarea și 
programarea regională. 

În afară de partenerii instituționali – MDRC 
și ADR-urile – partenerii-cheie ai 
proiectului sunt: 

� Ministerul Mediului; 
� Ministerul Economiei; 
� Academia de Administrare Publică; 
� Cancelaria de Stat; 
� Agenția pentru Eficiență 

Energetică; 
� Consiliile Regionale pentru 

Dezvoltare; 
� APL-urile de nivelul 1 (Primării) și 

APL-le de nivelul 2 (administrația 
raioanelor); 

� Congresul Autorităților Locale din 
Moldova. 

 
Bugetul curent al MSPL este de 26,7 mln 
Euro.  

MSPL beneficiază de finanțare din partea 
următorilor finanțatori:  
 

� Guvernul Germaniei  (15.5 mln 
Euro); 

� Guvernul Suediei (SEK 50.000.000 
– 5.5 mln Euro); 

� Guvernul României (700,000 
Euro); 

� Comisia Europeană (5 mln Euro). 
 
În cadrul MSPL, la sfârșitul anului 2012, 
BMZ a contractat proiectul „Fondul pentru 
Dezvoltarea Regională în republica 
Moldova”, care oferă surse financiare 
pentru implementarea proiectelor pilot de 
îmbunătățire a prestării serviciilor publice 
locale în diferite sectoare – AAC, MDS, EE 
în clădiri publice. Bugetul curent al 
“Fondului pentru Dezvoltarea regională” 
este de 6,9 mln. Euro. 

 

În cadrul perioadei de raportare, cuprinsă 
între 1 iunie –  30 septembrie 2014, 
proiectul „Modernizarea serviciilor publice 
locale” a intensificat colaborarea și cu un 
alt potențial donator -  Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare - în 
promovarea măsurilor de îmbunătățire a 
serviciilor AAC. 
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Pe parcursul perioadei de raportare, 
MSPL a înregistrat succese în 
desfășurarea diferitor activități în ambele 
Domenii de Intervenție.  
 
În cadrul Domeniului de Interven ție I 
„Prestarea serviciilor publice locale” , 
MSPL a colaborat cu mulți dintre partenerii 
indicați mai sus, prin intermediul celor trei 
ADR-uri, cu scopul de a susține APL-urile 
de nivel 1 din șapte raioane în procesul de 
implementare a următoarelor proiecte-
pilot: 

� Îmbunătățirea serviciilor de 
Aprovizionare cu apă și canalizare 
în Cahul și Rîșcani, 

� Îmbunătățirea serviciilor de 
Management al deșeurilor solide în 
raioanele Șoldănești, Rezina și 
Florești, 

� Îmbunătățirea Eficienței energetice 
în clădirile publice și Iluminarea 
stradală în raioanele Soroca și 
Orhei. 

Alte două proiecte-pilot noi se află în 
proces de lansare: 
 

� Aprovizionare cu apă și canalizare 
în raionul Leova (pentru care, în 
scopuri investiționale, au fost 
alocate 2,58 mln de Euro, prin 
intermediul proiectului „Fondul 
pentru dezvoltare Regională”,) 

� Eficiența Energetică pentru Spitalul 
raional din Nisporeni (pentru care, 
în scopuri investiționale, au fost 
alocate  0,98 mln de Euro, „Fondul 
pentru dezvoltare Regională”) 

 
Proiectele-pilot sunt implementate în baza 
Modelului de Serviciu public eficient, care 
presupune suport din partea MSPL în 
următoarele 5  domenii:  
 

� Planificarea și programarea 
strategică locală (sprijin în 
elaborarea/actualizarea capitolului 
corespunzător al Strategiilor de 
Dezvoltare Socio-Economică și a 
planurilor de dezvoltare locală). 

� Mobilizarea comunităților prin 
implementarea campaniilor de 
informare și sensibilizare a 

cetățenilor în calitate de clienți ai 
serviciilor publice locale. 

� Implementarea măsurilor de 
îmbunătățire a infrastructurilor în 
cele 3 sectoare. 

� Consolidarea capacităților 
prestatorului de servicii în cele 3 
sectoare. 

� Promovarea cooperării 
intercomunitare pentru o prestare 
regională a serviciilor publice in 
cele 3 sectoare. 

În perioada  de raportare, MSPL a avansat 
în implementarea activităților planificate. În 
strînsă cooperare cu MRDC, ADR și APL-
urile relevante, MSPL a acordat asistență 
în revizuirea Memorandumurilor de 
Înțelegere,  a Cadrelor logice, Cadrelor de 
evidență a riscurilor, precum și a planurilor 
de implementare pentru fiecare proiect-
pilot din conform Modelului de serviciu 
public eficient (a se vedea Figura 1) și 
perspectiva M&E bazate pe rezultate. De 
asemenea, au fost elaborate și prezentate 
către MDRC un raport de evaluare a 
situației actuale în managementul 
proprietății publice, un Ghid pentru 
înregistrarea și gestionarea patrimoniului 
public, precum și Ghidul practic de 
elaborare a strategiilor raionale de 
dezvoltare socio-economică. 
 
La capitolul Planificare și programare 
strategică, în strînsă cooperare cu 
Consiliile Raionale și ADR-urile, s-au 
armonizat Strategiile de Dezvoltare Socio-
economică, cu incorporarea capitolului de 
MDS (în Raionul Șoldănești) , a capitolului 
AAC (în raionul Leova), precum și a 
subcapitolului EE în clădiri publice (în 
raioanele Soroca, Orhei și Nisporeni). De 
asemenea, studiile de fezabilitate cu 
privire la cele mai optime soluții pentru 
îmbunătățirea serviciilor AAC din raioanele 
Cahul și Rîșcani au fost finalizate. 
 
La capitolul promovarea cooperării 
intercomunitare, printre realizările 
principale se numără fondarea a 2 
prestatori de servicii comune pentru 
gestionarea deșeurilor solide drept 
Societăți pe Acțiuni de către 12 APL-uri 
din raionul Florești și 24 APL-uri din 
raionul Șoldănești. 
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La compartimentul dezvoltării capacităților 
prestatorilor de servicii, MSPL a semnat 
un acord de cooperare cu Asociația 
Națională "Moldova Apa-Canal" AMAC și 
a lansat programul de consolidare a 
capacităților a 32 de prestatori de servicii 
municipali. De asemenea, Camera de 
Comerț și Industrie în cooperare cu MSPL 
a inițiat cea de-a 7-a instruire pentru 
Managerul Energetic European EUREM, 
în această ediție exclusiv pentru cei 32 de 
manageri energetici raionali.  
 
Principalele provoc ări în cadrul 
Domeniului de Interven ție „Prestarea 
serviciilor publice locale”  
 
Pe lîngă realizările menționate mai sus, în 
perioada de raportare au fost depistate și 
provocări, printre care se numără: 

� transferul și consolidarea  
apartenenței (ownership), precum 
și divizarea clară a rolurilor și 
responsabilităților al partenerilor 
locali și regionali în implementarea 
proiectelor-pilot; 

� numărul scăzut al ofertelor și 
calitatea joasă a documentației 
tehnice elaborate de către APL-uri, 
ceea ce a dus la tergiversarea 
aprobării setului de documente 
pentru achiziții publice, 

� nesincronizarea standardelor și 
normele naționale în construcții cu 
standardele europene; 

� divizarea proiectului-pilot inițial de 
îmbunătățirea serviciilor MDS în 
două proiecte pilot – 
“Îmbunataţirea serviciilor MDS în 
Soldăneşti şi Rezina” și, respectiv 
„Îmbunataţirea serviciilor MDS în 
Floreşti” (pentru a fi în 
concordanță cu planificarea și 
programarea regională sectorială), 
ceea ce creează necesitatea de 
ajustare a activităților planificate;  

� punerea în practică a modificărilor 
în legislația națională cu privire la 
instituirea unei forme noi de 
cooperare intercomunitară – 
întreprindere intermunicipală. 

 

Detalii despre aceste activități sunt 
prezentate în capitolele relevante ale 
acestui raport. 
 
În cadrul Domeniului de Interven ție 
„Planificarea și programarea regional ă”, 
MSPL a continuat să acorde suport tuturor 
părților implicate, în vederea îmbunătățirii 
planificării și programării regionale 
sectoriale în domeniul aprovizionării cu 
apă și canalizare (AAC), managementului 
deșeurilor solide (MDS), al eficienței 
energetice în clădirile publice (EE) și 
drumuri regionale și locale (DRL). 
 
Beneficiind de sprijinul din partea MSPL, 
în perioada de raportare, în strînsă 
cooperare cu MDRC, CRD-urile și ADR-
urile, procesul de elaborare în mod 
participativ a celor 11 Programe regionale 
sectoriale (PRS)  în cele 4 sectoare și cele 
3 regiuni a fost finalizat, PRS-urile din 
sectoarele EE, MDS, AAC fiind deja 
aprobate de către CD-uri și respectiv, în 
proces de implementare. 
 
În domeniul MDS, au fost înregistrate 
progrese semnificative în identificarea a  3 
Concepte de proiecte posibile (CPP) și 
respectiv, elaborarea a 3 studii de 
fezabilitate cu integrarea aspectelor de 
gen și evaluări de impact asupra mediului 
în cele 3 zone de MDS, precum terenul 
pentru depozit de deșeuri regionale și 2 
stații de transfer au fost identificate pentru 
zona de MDS din Regiunea Sud (Cahul, 
Taraclia și Cantemir). 
 
În domeniul EE, au fost elaborate, 
revizuite și prezentate către MDRC 33 
concepte de proiecte în domeniul eficienței 
energetice pentru clădiri publice; 13 CPP 
au fost recomandate pentru dezvoltarea în 
continuare la etapa de Concepte de 
proiecte viabile (CPV). 
 
În domeniul DRL, 3 proiecte de PRS-uri în 
DRL au fost elaborate, inclusiv a fost 
discutată metodologia, coridoarele de 
drum și celulele cu MDRC și Ministerul 
Transportului și Infrastructurii Drumurilor 
(MTID). 
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In domeniul AAC, 3 PRS-uri pentru cele 3 
regiuni  au fost aprobate de către CRD 
Nord, Centru și Sud. 
 
În conformitate cu Decizia MDRC din 
28.08.2014, pentru fiecare regiune au fost 
create Comisii Interministeriale pentru 
evaluarea CPP în fiecare dintre cele 4 
sectoare. Dialogul cu reprezentanții 
comunității donatorilor în vederea 
promovării CPP-urilor și atragerea 
fondurilor pentru implementarea lor sub 
auspiciul MDRC a fost inițiat. 
 
Practicile bune și lecțiile învățate au fost 
incorporate la etapa dată în Raportul cu 
privire la revizuirea interimară privind 
planificarea sectorial-regională și proiectul 
Ghidului „Calea de dezvoltare a proiectelor 
de investiții publice”. 
 
În domeniul Suportului Complementar 
pentru Sectorul  Privat, MSPL în 
strînsă cooperare cu Camera de Comerț și 
Industrie, a lansat  programul de 
consolidare a capacităților reprezentanților 
CCI în teritoriu.   
 
În ceea ce privește aspectele 
interdisciplinare din acest domeniu de 
intervenție, s-a finalizat implementarea 
proiectului de susținere a mediatizării 
activităților de dezvoltare regională, oferit 
Asociației Presei Independente (API) și s-
a continuat consolidarea capacităților 
reprezentanților MDRC și ADR în 
domeniul comunicării pe aspecte de 
dezvoltare regională. De asemenea, 
MSPL a acordat a inițiat asistența în 
revizuirea sistemului de M&E în DR prin 
integrarea elementelor de M&E bazată pe 
rezultate și a continuat consolidarea 
capacităților în acest sens. În domeniul 
cooperării transfrontaliere, au fost 
elaborate propuneri de ajustare a 
regulamentelor interne ale instituțiilor 
responsabile de management (Cancelaria 
de Stat), de control (Ministerul de Finanțe) 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră 2014-2020, în conformitate 
cu Regulamentul CE privind regulile de 
gestionare comună a programelor 
finanțate din Instrumentul European de 
Vecinătate (IEV). De asemenea, suportul 

acordat AAP în consolidarea cursurilor de 
Dezvoltarea regională și de Dezvoltare a 
Leadership-ului în administrația publică, 
precum și a formatorilor acestor cursuri. 
 
Principalele provoc ări în domeniul de 
interven ție dedicat program ării și 
planific ării regionale de-a lungul 
perioadei de raportare 
 
Procesul de elaborare a programelor 
sectoriale regionale a fost caracterizat 
printr-un nivel relativ ridicat de participare 
și consultare publică, precum și printr-o 
colaborare eficientă la nivel local, regional 
și național, și între ministerele implicate.  
 
Ținem să menționăm faptul că 
angajamentul partenerilor asumat inițial s-
a aprofundat de-a lungul desfășurării 
procesului de planificare și programare 
sectorială a evaluat  de la unul inițial 
"reactiv" la unul cu caracter  „participativ”.  
 
Totuși, pe parcursul implementării 
activităților din DI 2 au fost înregistrate și 
provocări, printre care se numără: 

• Programele regional-sectoriale 
identifică diverse propuneri de 
reforme necesare în vederea unor 
condiții-cadru mai propice pentru 
implementare coerentă și 
coordonată. Acest lucru necesită o 
creștere substanțială în dialogul 
politic structurat în cadrul și între 
ministerele de resort implicate și 
agențiile naționale. 
 

• Punerea în aplicare a programelor 
regional-sectoriale necesită 
programare financiară pe termen 
mediu în cadrul unei abordări mai 
strategic, atât în ceea ce privește 
fondurile naționale existente, cât și 
sprijinul acordat de partenerii de 
dezvoltare ai Republicii Moldova. 
 

• Asistența tehnică limitată a 
proiectului pentru dezvoltarea  
tuturor conceptelor de proiecte 
identificate. 
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• Cadrul instituțional necesită o 
abordare sistemică pentru a 
asigura implementarea durabilă a 
proiectelor din sectoarele MDS, 
DRL și AAC. 

 
De asemenea, ținem să menționăm că în 
rezultatul Misiunii de monitorizare a 

proiectului MSPL pe termen mediu, pe 
parcursul perioadei de raportare s-a 
operat ajustări în modelul de rezultate a 
proiectului pe ambele domenii de 
intervenție și s-a decis crearea Unit ății 
pentru Consiliere în Politici. 
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ABREVIERI ȘI ACRONIME
AAC Aprovizionare cu apă și canalizare 

AAP Academia de Administrare Publică 

ADA Agenția Austriacă pentru Dezvoltare 

AMAC Asociația Moldova Apă-Canal 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

AEE Agenția pentru Eficiență Energetică 

APC Administrația Publică Centrală 

APL Administrația Publică Locală 

ARFC Agenția Relații Funciare și Cadastru 

AT Asistență tehnică 

BMZ Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare 

CALM Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova 

CC Consolidarea Capacităților 

CCI Camera de Comerț și Industrie 

CDL Comitet director local 

CIC Cooperare intercomunitară 

CLC Comitet local de cetățeni 

CPP Concept posibil de proiect 

CPV Concept de proiect viabil 

CR Consiliu raional 

CRD Consiliul Regional pentru Dezvoltare 

CTF Cooperare Transfrontalieră 

DI Domeniu  de Intervenție 

DR Dezvoltare Regională 

DRL Drumuri regionale și locale 

EE Eficiență Energetică 

FNDR Fondul Național pentru Dezvoltarea Regională 

GIZ Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei  

GLP Grup de lucru de proiect 

GLR(S)           Grup de Lucru Regional (Sectorial) 

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

GPS Sistemul de Poziționare Global 

IEVP Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat 

IEV Instrumentul European de Vecinătate 

IMÎ Impactul asupra Mediului Înconjurător 



 Raport de progres nr. 11 cu privire la implementar ea proiectului GIZ  
 

 
 
 

9  

ÎM Întreprindere Municipală 

IMSP Instituția Medico-Sanitară Publică 

MBR Monitorizare bazată pe rezultate 

MC Mobilizarea comunității 

MdÎ Memorandum de înțelegere 

MDL Lei Moldovenești 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

 MDS Managementul deșeurilor solide 

M&E Monitorizare și evaluare 

MINV Măsuri de investiții 

MM Ministerul Mediului 

MPP Managementul proprietății publice 

MSPL Modernizarea Serviciilor Publice Locale 

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 

TdR Termeni de referință 

USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 1. 
SERVICII PUBLICE LOCALE  
 Evaluarea progresului  

Acest capitol vizează progresul obținut în 
atingerea rezultatelor în cadrul 
Domeniului de Interven ție 1 (DI 1): 
Serviciile Publice Locale , conform 
indicatorilor proiectului și monitorizarea 
punctelor de reper (milestones) planificate. 
Acestea au fost stabilite pornind de la 
ipoteza că activitățile planificate vor duce 
la obținerea progresului în atingerea 
Obiectivului Specific al DI1: „Autorit ățile 
publice locale coopereaz ă în mod 
eficient și gestioneaz ă serviciile publice 
locale îmbun ătățite în localit ățile 
selectate din raioanele-pilot” . 
 
Progresul atins al acestui obiectiv specific 
este măsurat prin utilizarea principalilor 
indicatori de succes prezentați mai jos:  
 
Indicatorii de succes 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. 
(Valoarea inițială: 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. 
(Valoarea inițială: 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. 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 
de verificare: Sondajul  

 

reprezentativ desfășurat în 10 
comunități).  

 
Informația prezentată vizează perioada 
cuprinsă între 1 iunie – 30 septembrie 
2014, precum și toate punctele de reper 
stabilite pentru proiectele pilot din 
comunitățile selectate în cele trei sectoare: 
AAC, MDS și EE: 
 

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.  

 
În procesul de atingere a punctelor de 
reper stabilite, proiectul MSPL va 
împărtăși 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.  
 
Activitățile planificate din DI 1 și punctele 
de reper sunt stabilite ținînd cont și de 
următoarele aspecte: 
 

� Autoritățile locale cooperează în 
mod eficient și gestionează 
îmbunătățirile aduse serviciilor 
publice locale; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL, bărbații și femeile au 
acces la servicii noi sau 
îmbunătățite; 
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� Autoritățile publice locale și 
furnizorii de servicii în localitățile 
acoperite de proiectul-pilot MSPL 
furnizează în mod eficient servicii 
locuitorilor din zonele respective; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL, măsurile investiționale 
implementate au redus poluarea 
mediului ambiant; 

� Cele mai bune practici / Lecțiile 
învățate în perspectiva extinderii  
au fost diseminate la nivel intern și 
extern; 

� În localitățile acoperite de proiectul-
pilot MSPL s-a îmbunătățit accesul 
femeilor și bărbaților la servicii 

publice de calitate și accesibile ca 
preț; 

� Autoritățile locale gestionează 
activele publice într-un mod 
durabil. 

 
Toate proiectele-pilot sunt implementate în 
baza modelului serviciului public eficient (5 
dimensiuni), în cadrul căreia fiecare 
dimensiune este corelată cu rezultate 
specifice. (Figura 1)  
 
 
 

 
Figura 1: Modelul privind îmbunătățirea serviciilor publice locale  
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Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul proiectelor-pilot din DI1 
pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie, 2014 

Domeniul de Activitate/ 
PPL CIC MINV CC MC Total 

DI 1 Proiecte Pilot 

AAC Cahul 

Nivelul de progres 
3 2 2 3 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 85% 25% 40% 45% 60% 51% 

ACC   Nivelul de progres 
3 3 2 3 2 3 

Rîșcani 1 iunie-30 septembrie 

  
Estimarea nivelului de 

implementare în % (2010-2015) 60% 10% 53% 35% 45% 41% 

AAC 
Leova 

Nivelul de progres 
3 N/A N/A N/A N/A N/A 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 20% 0% 0% 0% 0% 20% 

MDS 
Șold ănești 
și Rezina 

Nivelul de progres 
3 3 3 3 2 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 80% 80% 75% 60% 35% 66% 

MDS 
Flore ști 

Nivelul de progres 
4 4 3 3 2 3 

1 iulie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 5% 80% 45% 35% 40% 41% 

EE 
Tătărăuca 
Veche 

Nivelul de progres 
3 3 4 3 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 35% 60% 100% 80% 90% 73% 

EE Orhei 

Nivelul de progres 
2 N/A 2 3 2 2 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 10% N/A 45% 75% 25% 39% 

EE 
Nisporeni 

Nivelul de progres 
N/A N/A 2 N/A N/A N/A 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 0% N/A 25% 0% 0% 25% 

TOTAL 

Nivelul de progres 
3 3 3 3 2 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 37% 43% 48% 41% 37% 44% 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI 1 în perioada 1 iunie - 30 septembrie 2014  

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă Cooperare intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea 
capacit ăților a 

prestatorilor de 
servicii publice și 

APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

AAC CAHUL 

Nivelul de progres  
1 Iunie-30 Sept 

 
3 

Abateri 
nesemnificati

ve 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

 
2 

Abateri 
semnificative 

 

 
3 

Abateri 
nesemnific

ative 

 

3 
Abateri 

nesemnif
icative 

 

3 
Abateri 

nesemni
ficative 

 

Punctele de reper 
planificate 

• Studiul de fezabilitate (SF) 
cu privire la agregarea 
serviciilor de AAC în Cahul 
este finalizat.                                      
• Bunele practici și lecțiile 
învățate privind elaborarea 
SF în AAC sunt colectate și 
prezentate la nivel național 
și regional. 

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

• Licitațiile pentru investiții 
de capital sunt lansate. 

• TdR pentru 
materiale de instruire 
sunt elaborați și 
experții sunt 
contractați. 

• Campania de 
sensibilizare cu 
privire la necesitatea 
de a utiliza apa de la 
robinet (cu accent 
pus pe dimensiunea 
de gen) organizată 
în raionul Cahul. 

  

Progresul realizat 
conform punctelor 

de reper 

• Studiul de fezabilitate (SF) 
cu privire la agregarea 
serviciilor de AAC în Cahul a 
fost finalizat. Versiunea 
finala a SF a fost transmisă 
către grupul de lucru pentru 
prezentarea și acceptarea 
acestuia în cadrul ședinței 
Consiliului Raional Cahul.  
• Conceptualizarea elaborării 
unei broșuri privind 
prezentarea  bunelor practici 
și a lecțiilor învățate în 
elaborarea SF in AAC este 

•  Asistența  pentru 4 APL  din r-nul 
Cahul ( or Cahul, com. Manta, s. 
Crihana Veche și s. Roșu) în 
instituționalizarea cooperării  în 
organizarea serviciului AAC  în raionul 
Cahul a fost inițiată (au fost elaborați 
TdR și experții au fost contractați).  
                                                                                                
             

• Procesul de achiziții 
publice prin  publicarea 
anunțului cu privire la 
licitarea lucrărilor de 
construcție a sistemului de 
canalizare in s. Roșu a fost 
lansat.                                                                        
• TdR pentru pregătirea 
caietului de sarcini și a 
documentației tehnice 
aferente apeductului Cahul - 
Giurgiulești sunt elaborați.  

• S-a elaborat 
conceptul și TdR 
pentru contractarea 
experților responsabili 
de elaborarea a 6 
module din planul de 
acțiuni privind 
consolidarea 
capacității operatorilor 
de servicii AAC.                                                                                                                             
• La 16.09.2014 s-a 
semnat contractul de 
cooperare între 
proiectul MSPL și 

• S-a organizat 
conferința de 
totalizare a 
rezultatelor 
campaniei de 
conștientizare. La 
eveniment au fost 
prezenți 
reprezentanți ai 32 
APL I și II din raionul 
Cahul, parteneri de 
proiect, 
reprezentanți ai 
instituțiilor 
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inițiată. 
• Actualizarea capitolului 
AAC din Planurile de 
Dezvoltare Locală și 
armonizarea conform 
capitolului AAC din SDSE r-
nul Cahul a fost inițiată (TdR 
sunt elaborați, experții sunt 
contractați).                                                       
• În data18 septembrie s-a  
prezentat raportul privind 
implementarea SDSE r-nul 
Cahul, cap AAC .                                                                                                                                   

AMAC privind 
acordarea suportului 
financiar pentru 
organizarea 
instruirilor pentru 
operatorii AAC. În 
cooperare cu AMAC, 
3 module de instruire 
în domeniul 
contabilitate/ finanțe 
pentru operatorii AAC  
au fost elaborate și 
implementarea lor 
este inițiată.   
 • La 16.09.2014 a 
fost lansat primul 
modul  "Programul de 
instruire profesională 
continuă a contabililor 
și economiștilor 
membrii Asociației 
"Moldova Apă-Canal" 
în domeniul 
Standardelor 
informaționale de 
raportare financiară" 
(SIRF) pentru primii 
16 reprezentanți a 
operatorilor AAC. 

educaționale, ONG-
urilor de mediu, ai 
publicațiilor locale și 
regionale, donatori 
și alte persoane 
interesate în număr 
de 80 persoane, 
inclusiv 35 bărbați și 
45 femei. Scopul 
principal al acesteia 
a fost creșterea 
nivelului de 
conștientizare a 
populației privind 
beneficiile unui 
sistem modern de 
alimentare cu apă 
potabilă și de 
canalizare cu 
organizarea 
activităților de 
informare pentru 
diferite grupuri–țintă: 
femei și bărbați, 
elevi și tineri, 
angajați în sectorul 
public, agenți 
economici, 
persoane în etate 
etc. 
Campania a fost 
promovată prin mai 
multe tipuri de 
produse, cum ar fi 
150 postere, 400 
calendare, 5 
bannere stradale în 
orașul Cahul, 1 
banner web, 
amplasat pe mai 
multe site-uri, 2 000 
pliante,1 360 chipiuri 
și 1 360 tricouri, 
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sloganul din cadrul 
campaniei, 20 000 
ABC–uri a 
consumatorului de 
apă potabilă, 2 
reportaje video și un 
spot publicitar, care 
are menirea de a 
arăta diferența 
dintre utilizarea apei 
din fîntîni și a apei 
din rețeaua de 
apeduct. Aria de 
acoperire a 
campaniei a fost de 
aproximativ 30 000 
de persoane din 32 
APL din raionul 
Cahul, de unde 15 
000 cetățeni 
informați direct și alți 
15 000 indirect  
(surse media, 
materiale 
promoționale, web 
site-uri). 

Estimarea 
nivelului de 

implementare în 
% (2010-2015) 

85% 25% 40% 45% 60% 51% 
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Provoc ări/riscuri 

Solicitarea din partea APL 
Cahul de a include  în SF 
extinderea apeductului pînă 
la Giurgiulești (pentru a 
furniza apă potabilă  în Zona 
Economică Liberă 
Giurgiulești) și o opțiune mai 
detaliată pentru Cluster-ul D, 
inclusiv alimentarea cu apă 
pentru raionul Vulcănești  a 
adus la prelungirea 
termenului de prezentare a 
SF in termenii stabiliți. 

• Procesul ar putea fi tergiversat în 
cazul în care APL-urile nu ajung la o 
decizie unanimă de a fi parte la 
serviciul regional de AAC in Cahul. 

• Finalizarea documentației 
tehnice pentru măsurile 
investiționale adiționale a 
durat mai mult timp din 
cauza calității joase a 
documentelor prezentate de 
către APL. 
• Solicitarea departamentului 
de construcții a oficiului 
central GIZ din Germania 
către ADR Sud de a opri 
temporar toate procedurile 
cu privire la publicarea 
anunțului de licitație asupra 
Stației de Tratare a Apei 
Potabile din Cahul. Motivul 
este de a permite experților 
să efectueze evaluările de 
reabilitare a  stației, in 
contextul intervenției 
Guvernului  Germaniei prin 
intermediul  băncii  KfW cu 
posibilitatea de finanțare a 
construcției unei stații noi. 
• Anunțul licitației cu privire 
la construcția sistemului de 
canalizare în satul Roșu a 
fost publicat repetat din 
motivul numărului redus de 
oferte (au fost depuse 2 
oferte, conform legislației 
sunt necesare minim 3 
oferte). 

• Schimbările posibile 
în structura 
managerială a 
operatorului Apa 
Canal Cahul pot 
tergiversa 
implementarea 
planului de acțiuni de 
consolidare a 
capacităților a 
angajaților 
operatorului AAC. 
• Identificarea unor 
consultanți cu 
experiență.  
• Agrearea unei 
metodologii de 
consolidare a 
capacităților 
operatorilor de servicii 
AAC. 

• În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în 
jurul modelului de 
serviciu public local 
(5 piloni) între MSPL 
și parteneri nu a fost 
semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. 
• Ședințele 
comitetului local a 
cetățenilor din Roșu 
vor începe odată cu 
începerea lucrărilor 
de construcție a 
sistemului de 
canalizare în sat. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă Cooperare intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale –  
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea 
capacit ăților a 
prestatorilor 
de servicii 
publice și 
APL-urilor 

Mobiliz area și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 
îmbun ătățire 
a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

AAC RÎȘCANI 

Nivelul de progres  
1 Iunie -30 Sept 

 
3 

Abateri 
nesemnificati

ve 

 

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

 
2 

Abateri 
semnificative 

 

 
3 

Abateri 
nesemnificati

ve 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemni
ficative 

 

Punctele de reper 
planificate 

• Procesul de 
actualizare/ajustare a 
planurilor locale pentru 
sectorul AAC ale 15  APL 
din r-l Rîșcani (clusterul 
Prut) la SDSE a raionului 
Rîșcani a început.  
• Studiul de fezabilitate 
pentru servicii de AAC în 
cluster-ul Prut este finalizat 
și acceptat. 

• Termenii de referință 
privind asistarea a 15 APL 
în instituționalizarea CIC 
elaborați.   

• Licitația pentru 
achiziționarea lucrărilor de 
construcție și de instalare de 
la stația de epurare în 
Costești a fost efectuată.                                                                                                         
• Procedura de licitație 
publică pentru achiziționarea 
lucrărilor de construcție a 
rețelelor de canalizare în s. 
Duruitoarea Veche este 
inițiată.                                                                                                                        
• Procedura de licitație 
publică pentru achiziționarea 
lucrărilor de construcție a 
rețelelor de canalizare în or. 
Costești este inițiată.                                                                                       
•  Licitația pentru 
achiziționarea 
echipamentului de 
specialitate pentru 
necesitățile operaționale ale 
furnizorului de servicii ÎMDP 
”Apă-Canal Costești” este 
efectuată.   

• Termenii de referință pentru 
implementarea Planului de 
Acțiuni de Dezvoltare a 
Capacităților (DC) pentru 
furnizorii de servicii AAC 
sunt elaborați. 
 • Termenii de referință 
privind implementarea 
sistemului informatic de 
management și evidență 
contabilă sunt elaborați.                                                                                     
• Capacitatea operațională a 
IM „Apă Canal Costești” este 
îmbunătățită cu echipamente 
și vehicule speciale. 

• Termenii de referință 
pentru desfășurarea 
campaniei de 
conștientizare sunt 
elaborați.   
• Termenii de referință 
pentru efectuarea 
studiului de referință 
privind satisfacția 
populației față de 
serviciile AAC sunt 
elaborați.  
• O reuniune a 
Comitetului local de 
cetățeni (CLC) al 
comunei Costești a fost 
organizată.  
• Vizita pe teren la 
serviciile îmbunătățite de 
AAC în Costești a fost 
organizată. Diseminare 
de experiență între alte 
APL-uri. 
• Studiul de referință 
privind satisfacția 
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populației față de 
serviciile de 
aprovizionare cu apă  
este realizat. 
 •  Studiul de referință 
privind  disponibilitatea și 
posibilitatea populației de 
a primi serviciul 
centralizat de canalizare 
este realizat. 

Progresul realizat 
conform punctelor 

de reper 

•  Procesul de 
actualizare/ajustare a 
planurilor de dezvoltare 
locale a 15 APL din raionul 
Rîșcani a fost inițiat (TdR 
elaborați, experții selectați).                    
•  Studiul de fezabilitate cu 
privire la dezvoltarea 
serviciilor de AAC pentru 
raionul Rîșcani este 
finalizat si in proces de 
traducere în limba română. 

• Elaborarea Planului de 
instituționalizare pentru 
operatorul regional de AAC 
este inițiată. Termenii de 
referință privind asistarea a 
15 APL în 
instituționalizarea CIC au 
fost elaborați, experții au 
fost selectați.                                              

• Licitațiile publice pentru 
achiziționarea serviciilor de 
construcție și montare a 
stației de epurare și rețelelor 
de canalizare în or. Costești 
și rețelelor de canalizare în 
s. Duruitoarea Veche sunt 
anunțate. Termenul-limită 
pentru prezentarea ofertelor 
este stabilită data de 
11.11.2014.                                                                                                                  
•  Licitația pentru 
achiziționarea 
echipamentului de 
specialitate pentru 
necesitățile operaționale ale 
ÎMDP ”Apă-Canal Costești” a 
fost efectuată, contractele de 
achiziționare a bunurilor 
(generator mobil de curent 
electric, pompă mobilă 
pentru apa murdară,  aparat 
de sudat, buldozer-
excavator, camionetă, 
remorcă specială de vidanj) 
au fost încheiate.                                                                                                           

• La 16.09.2014 s-a semnat 
contractul de cooperare între 
proiectul MSPL și AMAC 
privind acordarea suportului 
financiar pentru organizarea 
instruirilor pentru operatorii 
AAC. În cooperare cu 
AMAC, 3 module de instruire 
în domeniul contabilitate/ 
finanțe pentru operatorii AAC  
au fost elaborate și 
implementarea lor este 
inițiată. TdR pentru 
contractarea experților 
pentru elaborărilor modulelor 
de instruire conform Planului 
de Acțiuni DC pentru 
furnizorii de servicii AAC 
sunt elaborați.                                                                                                               
• Suportul în implementarea 
sistemului informatic de 
management la ÎMDP ”Apă-
Canal Costești ”este inițiat 
(TdR aprobat și procedura 
de achiziție este inițiată).                                                                                                                       
• Cererea de ofertă pentru 
achiziționarea mobilierului de 
birou pentru ÎMDP ”Apă-
Canal Costești” este 
întocmită. 

• TdR pentru realizarea 
campaniei de 
sensibilizare și 
conștientizare privind 
serviciile de AAC este 
elaborat și coordonat cu 
ADR Nord și Consiliul 
Raional Rîșcani.                                                                                               
• TdR pentru efectuarea 
studiului privind nivelul de 
satisfacție al populației 
față de serviciile de 
aprovizionare cu apă și 
studiului de referință 
privind disponibilitatea și 
posibilitatea populației de 
a primi serviciul de 
canalizare  este elaborat.                                                                 
• 1 ședință a CLC din 
com. Costești a avut loc.                                                                                                               
• 1 vizită de studiu la 
proiectul privind 
îmbunătățirea serviciilor 
de AAC în com. Costești, 
organizată în comun cu 
Academia de 
Administrare Publică, a 
avut loc. Experiența 
implementării proiectului 
diseminată către 18 
reprezentanți ai APL din 
RM.                                                               
• 2 materiale informative 
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despre proiect publicate 
în mass media 
(http://adrnord.md/libview
.php?l=ro&idc=195&id=2
154 ; 
http://ziarulnational.md/sa
tul-bogatani/)      

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015) 
60% 10% 53% 35% 45% 41% 

Provoc ări/riscuri 

  • Lansarea instituționalizării 
cooperării intercomunitare 
a fost tergiversată din 
cauza asigurării 
sincronizării cu 
recomandările studiului de 
fezabilitate.   

   • Licitația pentru 
achiziționarea 
echipamentului de 
specialitate a fost anulată și 
organizată repetat din cauza 
calității necorespunzătoare a 
ofertelor depuse.                                                                                                            

• Elaborarea termenilor de 
referință pentru 
implementarea sistemului 
informatic de management a 
fost tergiversată din cauza 
dificultăților privind 
identificarea și contractarea 
unui expert în IT pentru 
elaborarea specificațiilor 
tehnice ale SIM.  

 • În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu 
public local (5 piloni) între 
MSPL și parteneri nu a 
fost semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere.  
• Realizarea studiului 
privind evaluarea 
nivelului de satisfacție a 
populației față de 
serviciile de 
aprovizionare cu apă și a 
studiului de referință 
disponibilitatea și 
posibilitatea populației de 
a primi serviciul de 
canalizare  a fost 
transferată p/u  trim. IV, 
în legătură cu extinderea 
termenului de realizare a 
investițiilor în 
infrastructura de AAC.    
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

AAC Leova 

Nivelul de progres  
1 Iunie -30 Sept 

 
3 

Abateri 
nesemnificativ

e 

 

          

Punctele de reper 
planificate 

                                             
• SDSE a r-lui Leova, 
capitolul AAC este 
actualizat și aprobat de 
către Consiliul raional 
Leova. 

        

  

Progresul realizat 
conform p 

punctelor de reper 

• Actualizarea capitolului 
AAC a SDSE al r-lui Leova 
este finalizată.  Versiunea 
finala a SDSE a r-lui Leova, 
capitolul AAC  a fost 
transmis către grupul de 
lucru pentru prezentarea și 
acceptarea acestuia în 
cadrul ședinței Consiliului 
Raional Leova. La data de 
25 septembrie a avut loc 
ședința Consiliului Raional 
Leova pentru aprobarea 
SDSE a r-lui Leova, cap 
AAC                                                                                                                          
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Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2014-2015) 
20% 0% 0% 0% 0% 20% 

Provoc ări/riscuri 

 • În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu public 
local (5 piloni) între MSPL 
și parteneri nu a fost 
semnat și unele activități ar 
putea fi implementate cu 
întîrziere. De asemenea, 
planul de implementare 
este în proces de elaborare 
și aprobare. 

 • În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu public 
local (5 piloni) între MSPL 
și parteneri nu a fost 
semnat și unele activități ar 
putea fi implementate cu 
întîrziere. De asemenea, 
planul de implementare 
este in proces de elaborare 
si aprobare. 

 • În prezent, Memorandumul 
de Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu public 
local (5 piloni) între MSPL și 
parteneri nu a fost semnat și 
unele activități ar putea fi 
implementate cu întîrziere. 
De asemenea, planul de 
implementare este în proces 
de elaborare și aprobare. 

 • În prezent, Memorandumul 
de Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu public 
local (5 piloni) între MSPL și 
parteneri nu a fost semnat și 
unele activități ar putea fi 
implementate cu întîrziere. 
De asemenea, planul de 
implementare este în proces 
de elaborare și aprobare. 

 • În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în 
jurul modelului de 
serviciu public local (5 
piloni) între MSPL și 
parteneri nu a fost 
semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. De 
asemenea, planul de 
implementare este în 
proces de elaborare și 
aprobare. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

MDS ȘOLDĂNEȘTI, REZINA 

Nivelul de progres  
1 Iunie -30 Sept 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

3 
Abateri 

nesemnifi
cative 

 

3 
Abateri 

nesemnifi
cative 

 

3  
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

2 
Abateri 

semnific
ative 

 

3 
Abateri 
nesem
nificati

ve 

 

Punctele de reper 
planificate 

• Capitolul MDS din 
Strategia de Dezvoltare 
Socio-Economică (SDSE) 
a raionului Șoldănești este 
elaborat și aprobat 
 
• Studiul de Fezabilitate 
pentru Centrul de Inter-
comunitar de Management 
al Deșeurilor Solide 
(CIMDS)  din Parcani este 
aprobat. 

• 1 Prestator regional de 
servicii MDS Societatea pe 
Acțiuni (SA) în Șoldănești 
este înregistrat la Camera 
Înregistrării de Stat. 

• 4 gunoiști temporare, în 
raionul Șoldănești sunt 
îmbunătățite. 
• Evaluarea impactului 
asupra mediului a CIMDS 
din Parcani este elaborată.                                                                                                                      
• Schițele tehnice pentru 
CIMDS din Parcani sunt  
elaborate și aprobate.                                                                                                                  
• Achizițiile publice pentru 
lucrările de reparație 
încăperilor blocului de 
compactare și amenajarea 
teritoriului aferent a 
prestatorului de servicii in 
domeniul MDS din orașul 
Șoldănești sunt organizate. 

• Termenii de referință pentru 
punerea în aplicare a 
Planului de Acțiuni al 
Dezvoltării Capacităților  
pentru furnizorii de servicii 
MDS sunt elaborați. 
• Operatorul  a fost instruit în 
domeniul sistemelor de 
management de traseu (GIS, 
GPS), sistemul este 
implementat.                                                                                                           
• Planul de afaceri pentru 
prestatorul de servicii MDS 
din r.Șoldănești este 
elaborat.                                                                              
• 1 vizită de studiu la proiecte 
de succes în domeniul MDS 
din țările UE este organizată.                                                                                         
• Regulamentul de 
administrare a taxei locale 
pentru evacuarea deșeurilor 
este elaborat. 
• Elaborarea Manualul 
operațional al operatorului 

• Grantul local pentru 
lichidarea gunoiștilor 
neautorizate și 
depozitarea deșeurilor 
pe platformele 
construite este pus în 
aplicare.  
• Comitetul Local de 
Cetățeni și Comitetul 
director sunt stabiliți. 
• Campania de 
informare și de 
sensibilizare a 
populației este 
implementată. 
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MDS este inițiată. 
• Elaborarea metodologiei de 
calcul al tarifului pentru 
serviciul MDS este inițiată. 

Progresul realizat 
conform punctelor 

de reper 

• Capitolul MDS din SDSE 
a raionului Șoldănești a 
fost elaborat și aprobat de 
către Consiliul Raional 
Șoldănești  la data de 
21.08.2014.                                                                      
• Studiul de Fezabilitate 
pentru Centrul Inter-
comunitar de MDS din 
Parcani elaborat, prezentat 
și acceptat de către 
Consiliul Raional 
Șoldănești.  

• Prestatorul regional de 
servicii MDS SA 
"Salubritate Șoldănești" 
este fondat. 23 APL I și 1 
APL II sunt fondatorii 
acestui prestator de 
servicii. Ședința de 
constituire a prestatorului 
dat a avut loc la data de 
10.09.2014. 

• Au fost finalizate lucrările 
de amenajare a 4 gunoiști 
temporare în raionul 
Șoldănești.                                     
•  Evaluarea impactului 
asupra mediului a CIMDS 
din Parcani este elaborată.                                                                                     
• Schițele tehnice pentru 
CIMDS din Parcani sunt în 
curs de elaborare și 
aprobare.                                                                          
• Documentele de licitație 
pentru reparația blocului de 
compactare din or. 
Șoldănești sunt elaborate. 

• Termenii de referință pentru 
punerea în aplicare a 
Planului de Acțiuni al 
Dezvoltării Capacităților 
pentru furnizorii de servicii  
MDS sunt elaborați.                                                                                    
• 2 angajați a operatorului  a 
fost instruiți în domeniul 
sistemelor de management 
de traseu (GIS, GPS); 
sistemul este implementat.                            
• Planul de afaceri pentru 
prestatorul de servicii MDS 
din r.Șoldănești este 
elaborat.                                                                                           
• 1 vizită de studiu la proiecte 
de succes în domeniul MDS 
din țările UE (Estonia) este 
organizată cu participarea a 
27 reprezentanți (6 femei, 21 
bărbați) din APL din raionul 
Șoldănești și Rezina, ADR-
uri și alte proiecte MDS 
finanțate din Fondul Național 
de Dezvoltare Regională 
(FNDR).                                                                        
• Regulamentul de 
administrare a taxei locale 
pentru evacuarea deșeurilor 
este elaborat.                                                       
• Manualul operațional al 
operatorului MDS este 
elaborat. 
• Metodologia de calcul al 
tarifului pentru serviciul MDS 
este elaborată.                         

• Pachetul de 
documente pentru 
acordarea Grantului 
Local pentru lichidarea 
gunoiștilor neautorizate 
și depozitarea 
deșeurilor pe 
platformele construite 
este elaborat.                                                        
•  17 Comitete Locale 
de Cetățeni în 17 APL 
din Șoldănești și 
Rezina, (în total 130 de 
reprezentanți, inclusiv 
96 femei, 34 bărbați ) 
au fost create.                     
• 3053 de materiale 
promoționale (inclusiv 
400 de postere, 2000 
de pliante, 40 panouri 
informaționale, 3 
reportaje, 100 de 
tricouri, 500 de genți de 
pînză si 10 accesorii 
promoționale sunt 
elaborate și distribuite 
în 39 de localități în 
cadrul campaniei de 
informare a cetățenilor 
privind MDS.                                                                   
• 1 atelier de lucru cu 
21 profesori (21 femei) 
din raionul Șoldănești 
privind organizarea 
orelor tematice de MDS 
în școli a fost organizat. 
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Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015) 
80% 80% 75% 60% 35% 66% 

Provoc ări/riscuri 

• Neaprobarea capitolului 
MDS actualizat în planurile 
locale de dezvoltare către 
unele APL I poate 
tergiversa procesul de 
îmbunătățire a serviciului 
de MDS în aceste localități. 
• Din cauza că în unele 
APL I din raioanele  
Șoldănești și Rezina nu 
există planuri de dezvoltare 
locală, alternativ va trebui 
de elaborat strategii/politica 
locală de MDS. 

• Virarea tardivă a 
contribuției financiare  de 
către fondatori în capitalul 
social al SA poate 
tergiversa înregistrarea SA. 

    • În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în 
jurul modelului de 
serviciu public local (5 
piloni) între MSPL și 
parteneri nu a fost 
semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. 
• Implementarea 
campaniei de informare 
a cetățenilor depinde 
de fondarea 
prestatorului de servicii 
MDS și lansarea 
serviciului de MDS. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților 
a prestatorilor de servicii 

publice și APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

MDS FLOREȘTI 

Nivelul de progres  
1 Iunie -30 Sept 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

4 
Conform 
planului 
de lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnifi
cative 

 

3  
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

2 
Abateri 

semnific
ative 

 

3 
Abateri 
nesem
nificati

ve 

 

Punctele de reper 
planificate 

• Conceptualizarea și 
elaborarea Termenilor de 
Referință cu privire la 
Elaborarea și aprobarea 
capitolului MDS a SDSE a 
raionului Florești. 
• Conceptualizarea și 
elaborarea Termenilor de 
Referință cu privire la  
Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate cu privire la  
MDS în raionul Florești. 

• 1 Prestator regional de 
servicii MDS - SA în 
Florești este înregistrat la 
Camera Înregistrării de 
Stat. 

• Verificarea și aprobarea 
documentației tehnice  a 
stației de sortare de către 
GIZ. 

• Modulele de instruire din 
planul de acțiuni privind 
dezvoltarea capacităților 
operatorilor de servicii MDS 
și APL-urilor elaborate.                                                           
• Inițierea elaborării 
Regulamentului cu privire la 
elaborarea și aplicarea 
tarifului de colectare a 
deșeurilor și colectarea 
plăților pentru APL și 
prestatorul de servicii.  
• Inițierea instruirii 
reprezentanților APL și 
prestatorului de servicii 
privind aplicarea 
Regulamentului privind 
elaborarea și aplicarea 
tarifului de colectare a 
deșeurilor și colectarea 
plăților.                                                      

• Comitetul Local de 
Cetățeni și Comitetul 
director sunt stabiliți. 
• Campania de 
informare și de 
sensibilizare a 
populației este 
implementată. 
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Progresul realizat 
conform punctelor 

de reper 

 • Termenii de Referință  
referitor la Elaborarea și 
aprobarea capitolului MDS 
a SDSE a raionului Florești 
sunt elaborați. 
• Termenii de Referință 
referitor la  Elaborarea 
Studiului de Fezabilitate cu 
privire la  MDS în raionul 
Florești sunt elaborați. 
• Pe 17 iulie 2014 s-a 
desfășurat Ședința de 
Prezentare a Studiului de 
Pre-fezabilitate a 
conceptului  de gestionare 
a deșeurilor solide 
menajere din raionul 
Florești, elaborat de CR 
Florești prin intermediul 
companiei româno-
belgiene AENERGYES s.a. 
Datele din Studiul de 
Prefezabilitate prezentat 
vor fi utilizate în SF care va 
fi elaborat ulterior. 

• Prestatorul regional de 
servicii MDS SA  ”Servicii 
Salubrizare Florești” este 
fondat. Ședința de 
constituire a prestatorului 
dat a avut loc la data de 
17.07.2014 în incinta 
Consiliului Raional Florești. 
11 APL I și 1 APL II sunt 
fondatorii acestui prestator 
de servicii.  
Înregistrarea a avut loc pe 
data de 20.08.2014. 
Dosarul este depus la 
Comisia Națională a Pieței 
Financiare pentru emisia și 
înregistrarea acțiunilor. 

• A fost organizată o ședință 
în teritoriu privind elaborarea 
proiectului tehnic de 
execuție, a stației de sortare, 
cu participarea 
viceministrului Ministerului 
Mediului, dlui Chirică Lazăr, 
primarului or. Florești, 
reprezentanților 
Inspectoratului Ecologic de 
Stat  si reprezentanților 
serviciilor desconcentrate; 
• Au fost prezentate 
explicațiile de rigoare către 
Inspectoratul Ecologic de 
Stat, ca răspuns la Avizul 
privind Expertizarea 
ecologica a proiectului tehnic 
de execuție a stației de 
sortare din or. Florești.   
• APL nivelul I orașul Florești 
a depus în mod repetat 
dosarul cu proiectul tehnic al 
stației de sortare din or. 
Florești pentru a fi supus 
expertizării ecologice. 
• A fost pregătită și 
prezentată o Notă 
Conceptuală de proiect MDS 
din Florești către Ministerul 
Mediului conform HG Nr. 248 
din  10.04.2013. 
  

• Termenii de referință pentru 
punerea în aplicare a 
Planului de Acțiuni al 
Dezvoltării Capacităților 
pentru furnizorii de servicii  
MDS sunt elaborați, grupul 
de experți este contractat. 
• 2 angajați ai operatorului  a 
fost instruiți în domeniul 
sistemelor de management 
de traseu (GIS, GPS); 
sistemul este implementat.   

• 7 354 de materiale 
promoționale (inclusiv 
140 de postere, 7 000 
de pliante, 13 panouri 
informaționale, 1 
reportaj, 32 de tricouri, 
168 de genți de pînză)  
au fost elaborate și 
urmează să fie 
distribuite în trim. IV în 
cele 12 de localități 
pentru campania de 
informare a cetățenilor 
privind MDS.                                                                                                                 
• 1 atelier de lucru 
privind organizarea 
orelor tematice de MDS 
în școli a fost organizat 
cu participarea a 25 
profesori (inclusiv 23 
femei) din raionul 
Florești. 
 •  11 Comitete Locale 
de Cetățeni în 11 APL 
din raionul Florești au 
fost create, (total 
reprezentanți 95, 
inclusiv 69 femei, 26 
bărbați).    

    

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015) 
5% 80% 45% 35% 40% 41% 
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Provoc ări/riscuri   

  • La acest moment, nu există 
claritate asupra acoperirii 
financiare pentru stațiile de 
sortare si transfer (din 
FNDR). 
• Tergiversarea procesului  
emiterii Avizului privind 
Expertiza Ecologică a 
proiectului tehnic a stației de 
sortare din Florești va duce 
la extinderea perioadei de 
elaborare și implementare a 
acțiunilor din cadrul  
Măsurilor investiționale de 
asistență tehnică și 
financiară. 

• Tergiversarea procesului 
de implementare a Modulele 
de instruire din planul de 
acțiuni privind dezvoltarea 
capacităților operatorilor de 
servicii MDS si APL-urilor 
poate duce la apariția unor 
riscuri  care pot afecta 
situația financiară cit si 
calitatea de prestare a  
serviciului de MDS prestat 
de SA. 

• În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în 
jurul modelului de 
serviciu public local (5 
piloni) între MSPL și 
parteneri nu a fost 
semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și 
Programare Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă     

Consolidarea 
capacit ăților a 

prestatorilor de 
servicii publice și 

APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE TĂTĂRĂUCA VECHE 

Nivelul de progres  
1 Iunie -30 Sept 

3 
Abateri 

nesemnific
ative 

 

 
 

3 
Abateri 

nesemnifica
tive 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

3 
Abateri 
nesemn
ificative 

 

 
3 

Abateri 
nesemnifi

cative  

3 
Abateri 

nesemnificati
ve 

 

Punctele de reper 
planificate 

• Grupul de lucru raional 
pentru SDSE, 
subcapitolul "EE în 
clădirile publice din 
raionul Soroca" este 
creat. 

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

  • Ghidul 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 
elaborați. 

• Sondajul cu privire 
la rezultatele 
obținute în cadrul 
proiectului 
implementat în 
Tătărăuca Veche, 
ținând cont de 
principiul egalității 
de gen, se 
desfășoară.  
• 2 reuniuni ale 
Comitetului Local 
de Cetățeni (CLC) 
sunt efectuate. 

  

Progresul realizat 
conform punctelor 

de reper 

 • Acordul de Colaborare 
încheiat între ADR Nord 
și CR Soroca a fost 
semnat pe 10.07.2013.   
• Dispoziția Președintelui 
CR nr. 198 ”Cu privire la 
instituirea Grupului de 
Lucru responsabil de 
elaborarea Strategiei în 

• Pe 23.07.2014 în 
cadrul ADR Nord s-a 
desfășurat masa 
rotunda “Organizarea și 
promovarea cooperării 
inter-municipale în 
raionul Soroca, cu 
accent pe clusterul 
Tătărăuca Veche” cu 

• Măsurile de investițiile au fost 
finalizate în 2013. 

• Proiectul inițial al  
Ghidului practic 
despre iluminarea 
stradală eficientă în 
zonele rurale ale 
Moldovei în cadrul 
proiectului-pilot 
lansat ”Iluminare 
stradală eficientă în 

• 100 de 
chestionare din 
cadrul Sondajul cu 
privire la proiectul 
implementat cu 
includerea 
aspectului 
satisfacției de gen 
în rândul locuitorilor 
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Eficiența Energetică a 
raionului Soroca” a fost 
semnată  pe 23.09.2013.    
• Experții pentru 
elaborarea capitolului a 
SDSE a raionului Soroca 
”Eficiența Energetică a 
clădirilor publice din 
raionul Soroca”, 
elaborarea Programului 
de Eficiență Energetică 
pe 3 ani a raionului 
Soroca și elaborarea 
planului de Eficiență 
Energetică pe 1 an a 
raionului Soroca, sunt 
contractați. 
           

participarea  
reprezentanților din 
cadrul MDRC, ADR 
Nord, CR Soroca si 
APL Tătărăuca Veche. 
• Pe 12.08.2014, în 
incinta sediului CR 
Soroca, s-a desfășurat 
Atelierului de lucru 
“Cooperarea 
intercomunitară: 
principii, concepte și 
instrumente de 
implementare”, cu 
participarea  
reprezentanților din 
cadrul ADR Nord, CR 
Soroca si APL-urilor din 
raionul Soroca. 

comuna Tătărăuca 
Veche”, raionul 
Soroca, este elaborat 
și transmis spre 
examinare către 
Agenția pentru 
Eficiența Energetică. 

comunei Tătărăuca 
Veche sunt 
colectate.  

Estimarea nivelului 
de implementare în 

% (2010-2015) 
35% 60% 100% 80% 90% 73% 

 



  
Raport de progres nr. 11 cu privire la implementare a proiectului GIZ  
 
 

30 

 

  

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte 
Pilot 

Planificare și 
Programare Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii publice și 

APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în procesul 
de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE ORHEI 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 
Sept 

2 
Abateri 

semnific
ative 

 N/A 

2 
Abateri 

semnificat
ive 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

2 
Abateri 

semnificat
ive 

 

2 
Abateri 

semnificativ
e 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

•  Grupul de lucru 
raional pentru 
elaborarea 
documentelor 
strategice privind 
capitolul EE în 
clădirile publice a fost 
creat.                                                                                          
• Capitolul privind EE 
a clădirilor publice din 
SDSE raională este 
elaborat.  
• Capitolul EE a 
clădirilor publice a 
Programului raional 
privind eficiența 
energetică pentru 
următorii trei ani și 
planul de acțiuni 
raional privind 
eficiența energetică 
pentru un an a fost 
elaborat. 

N/A 

• Reabilitarea a două 
intrări ale clădirii 
terapeutice finalizată.  
• Achiziții publice pentru 
reconstrucția rețelelor 
termice exterioare, 
instalarea punctelor 
termice individuale 
efectuate. 
• Achiziții publice pentru 
izolarea termică a podelei 
etajului tehnic al Centrului 
Perinatal (clădirea 
maternității)  finalizate, 
contract semnat, lucrările 
de construcție demarate. 

• Sistemul de management energetic 
(SME) al spitalului raional Orhei 
implementat: 
- Masa rotundă "Eficiența energetică în 
spitale - schimb de experiență" 
desfășurată.   
- Prezentarea Sistemului de 
Management  Energetic / Sistemul 
Inteligent de monitorizare a energiei 
(rezultate), la un eveniment public 
realizată.  
- Ghid practic pentru implementarea 
unui sistem inteligent de măsurare și 
monitorizare a consumului de energie 
în cadrul spitalelor elaborat și publicat. 
- Ghid practic pentru implementarea în 
spitale a unui Sistem de Management 
Energetic elaborat și publicat. 
• TdR pt Ghidul privind privind 
optimizarea nivelului de protecție 
termică pentru clădirile din sectorul 
public, și TdR Ghidul privind sistemele 
HVAC pentru clădiri elaborat. Punerea 

• Reuniunea Comitetului 
Director Local (CDL)  a 
avut loc.  
• TdR pentru Campania 
de informare și 
sensibilizare cu privire la 
EE (luînd în considerație 
dimensiunea de gen) 
elaborați.                                                                                                                             
• TdR pentru Sondajul de 
opinii ai angajaților și 
pacienților spitalului 
privind satisfacția de 
confortul termic din 
clădiri/încăperi elaborați.                                                                                 
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în aplicare a termenilor de referință a 
început. 
• Suport în instruirea managerului 
energetic raional și a managerului 
energetic de la spital prin programul 
EUREM desfășurat de CCI RM. 
Adițional:  
• Asistența în implementarea 
proiectelor de EE în clădirile publice 
finanțate de  Fondul pentru eficiență 
energetică a demarat. 

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

• Capitolul EE a 
clădirilor publice al 
SDSE și a 
Programului EE și a 
planului de acțiuni a 
raionului Orhei a fost 
inițiat (TdR elaborați 
și experții angajați, 
planul de lucru 
elaborat și agreat). 

  • Reabilitarea a două 
intrări ale clădirii 
terapeutice a fost 
finalizată și transferul de 
proprietate către Consiliul 
Raional Orhei a fost 
efectuat. 
• Licitațiile achizițiilor 
publice cu privire la 
reconstrucția rețelelor 
termice exterioare, 
instalarea punctelor 
termice individuale, 
izolarea termică a podelei 
etajului tehnic nu au fost 
lansate. Documentele de 
licitație sunt aprobate de 
departamentul de 
construcții GIZ și au fost 
transmise către ADR 
Centru.                                                     

• Managerul energetic eligibil al 
raionului Orhei a fost angajat (prin 
dispoziția președintelui CR Orhei). 
• Sistemul de management energetic 
(SME) al spitalului raional Orhei 
implementat: 
- Masa rotundă la nivel național 
"Eficiența energetică în spitale - 
schimb de experiența" desfășurată (65 
participanți). 
- Ghidul practic sistemul inteligent de 
măsurare și monitorizarea a 
consumului de energie în cadrul 
spitalelor (SIMMCE) publicat. 
- Ghidul practic privind implementarea 
în spitale a unui Sistem de 
Management Energetic publicat. 
• Materialele de instruire (prezentări, 
scheme) pentru diferite categorii de 
public (șefii secțiilor de la spital, 
angajații spitalului) au fost elaborate. O 
instruire a șefilor de secții a fost 
realizată. 
• Instruirea managerului energetic 
raional și a managerului energetic de 
la spital prin programul EUREM 
desfășurat de CCI RM a demarat. 

• TdR pentru Campania 
de informare și 
sensibilizare cu privire la 
EE (luînd în considerație 
dimensiunea de gen)  
sunt elaborați. 
• A fost elaborat 
Conceptul sondajului de 
opinii a angajaților și 
pacienților spitalului 
privind satisfacția de 
confortul termic din 
clădiri/încăperi. 
• A avut loc 1 întrunire a 
CDL.  
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Estimarea 
nivelului de 

implementare 
în % (2010-

2015) 

10% N/A 45% 75% 25% 39% 

Provoc ări/riscu
ri 

• Activitățile decurg 
cu întîrzieri de grafic 
din cauza: 
- tergiversării 
semnării MdÎ și 
angajării managerului 
EE; 
- agendelor încărcate 
ale partenerilor. 

  • Achizițiile publice 
planificate sunt 
tergiversate din cauza 
ajustării documentației 
tehnice pentru licitație. 
• Nesincronizare a 
măsurilor de renovare a 
Centrului perinatal din 2 
surse de finanțare (GIS si 
(CNAM - Compania 
naționala de asigurări în 
medicină) ar putea pune 
în pericol implementarea 
măsurii de izolare termică 
a centrului perinatal, 
finanțat din sursele GIS 
(German Investment 
Support). 

• Elaborarea ghidului privind protecția 
termică a clădirilor publice și ghidului 
privind HVAC (heating, ventilating and 
air conditioning), sistemul de încălzire 
și/sau climatizare au fost amînate 
pentru  coordonarea acestora cu 
partenerii - AEE și MDRC.  

• În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în jurul 
modelului de serviciu 
public local (5 piloni) între 
MSPL și parteneri nu a 
fost semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte 
Pilot 

Planificare si 
Programare  Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale –  
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii publice și 

APL-urilor 

Mobilizarea și implicarea 
comunit ății în procesul de 
îmbun ătățire a serviciilor 

publice locale 

Evaluare medie 

EE NISPORENI 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 
Sept 

  N/A 

2 
Abateri 

semnifica
tive 

 

    

2 
Abateri 

semnificativ
e 

 

Punctele de 
reper 

planificate 

  

N/A 
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

  

N/A 

Documentația  tehnică 
pentru măsurile 
investiționale a fost 
elaborată, verificată si 
transmisă către ADR 
Centru. 

     

Estimarea 
nivelului de 

implementare 
în % (2010-

2015) 

0% 0% 25% 0% 0% 25% 

Provoc ări/risc
uri 

• În prezent, 
Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în 
jurul modelului de 
serviciu public local 
(5 piloni) între MSPL 
și parteneri nu a fost 
semnat și unele 
activități ar putea fi 
implementate cu 
întîrziere. 

N/A 

• Achizițiile publice 
planificate vor demara 
cu întîrziere pe motiv de 
actualizare și 
concretizare a 
documentației de proiect 
și licitație. Documentatia 
tehnică a fost transmisă 
la ADR pe data de 
07.10.2014. Numărul 
scăzut a ofertelor, dar și 
calitatea acestora, poate 
duce la tergiversări în 
procesul de selectare a 
prestatorului de servicii. 

• În prezent, Memorandumul de 
Înțelegere revizuit în jurul modelului 
de serviciu public local (5 piloni) între 
MSPL și parteneri nu a fost semnat 
și unele activități ar putea fi 
implementate cu întîrziere. 

• În prezent, Memorandumul de Înțelegere 
revizuit în jurul modelului de serviciu public 
local (5 piloni) între MSPL și parteneri nu a 
fost semnat și unele activități ar putea fi 
implementate cu întîrziere. 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI 1 (aspecte interdisciplinare) în perioada 1 iunie - 30 septembrie 
2014 

 
Domeniul de 

Activitate/ 
DI 1 

Aspecte de gen CIC 

 
MPP 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

 3 
Abateri nesemnificative 

 

3 
Abateri nesemnificative 

 

 
3 

Abateri  
nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate 

• Strategia MSPL cu privire la integrarea 
aspectelor de gen este elaborată. 

• Evenimente privind CIC sunt co-organizate. • Materialele și planul de instruire cu privire la înregistrarea 
infrastructurilor publice sunt elaborate și planul de instruire 
cu privire la înregistrarea infrastructurilor publice sunt 
elaborate. 

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• Aspectele de egalității de gen evaluate și 
încorporate în cadrul Studiului de Fezabilitate 
elaborat pentru Centru de Management al 
Deșeurilor Solide din raionul Șoldănești. 
• Aspectele de gen evaluate și încorporate în 
cadrul SDSE, capitolul MDS pentru raionul 
Șoldănești.  
• Aspectele de gen nu au fost încorporate în 
cadrul SDSE, capitolul AAC pentru raionul 
Leova. 
  

•  Conceptul privind organizarea atelierelor regionale 
privind aspectele de Cooperare Inter Comunitare este 
elaborat, prezentat și discutat  cu MDRC și ADR-urile. 
•  TdR pentru experții care vor participa în ședințele 
regionale privind aspectele de Cooperare Inter Municipale 
sunt elaborați.                                                                     

• Proiectul Raportului privind evaluarea necesităților APL 
din 5 raioane privind înregistrarea și administrarea 
infrastructurii publice este elaborat și prezentat MRDC, 
ADR-urilor spre aprobare. 
• Proiectul Ghidului privind înregistrarea și administrarea 
proprietății publice a fost prezentat MRDC, ADR-urilor spre 
discuții și aprobare. 
• Proiectul Conceptului pentru instruirea reprezentanților 
APL privind înregistrarea și administrarea proprietății 
publice este finalizat și prezentat MRDC, ADR-urilor spre 
discuții și aprobare.                        
 • Suportul Agenției Relații Funciare și Cadastru(ARFC) în 
elaborarea Caietului de Sarcini pentru compania care va 
elabora sistemul informațional privind obiectele de 
infrastructură tehnico-edilitară este inițiat (expertul 
contractat și prima misiune efectuată).                              
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Estimarea 
nivelului de 

implementare în 
% (2010-2015) 

N/A N/A N/A 

Provoc ări/riscuri 

• Decizia cu privire elaborarea Strategia MSPL 
cu privire la integrarea aspectelor de gen este 
nevoie de coordonat și agreat cu oficiul central 
al GIZ. 

• S-a propus amînarea organizării conferinței CIC 
planificată pentru trimestrul IV, 2014 pentru 2015 pe motiv 
că nu există exemple operaționale a CIC care ar fi posibile 
de prezentat. De asemenea, elaborarea Ghidului CIC se 
propune a fi finalizat în 2015.  Procesul va fi inițiat în tr IV 
2014, prin elaborarea TdR, a Conceptului și documentarea 
lecțiilor învățate. Aceasta a fost coordonat cu MDRC. 

• Tergiversarea procesului de aprobare a materialelor cu 
privire la MPP dintre MDRC și ADR au dus la 
tergiversarea finalizării materialelor și a inițierii instruirilor. 
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Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 1 în perioada de raportare 1 octombrie - 31 decembrie 2014 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 Proiecte Pilot 

Planificare și Programare  
Local ă 

Cooperare 
intercomunitar ă 

Măsuri investi ționale – 
asisten ță tehnic ă și 

financiar ă 

Consolidarea capacit ăților a 
prestatorilor de servicii publice și 

APL-urilor 

Mobilizarea și 
implicarea 

comunit ății în 
procesul de 

îmbun ătățire a 
serviciilor 

publice locale 

AAC Cahul 

• Capitolul AAC din 
Planurile de Dezvoltare 
Locală  în  localitățile 
(Cahul, Roșu, Manta, 
Crihana Veche)  este 
actualizat.                                          
•  SF AAC raionul Cahul în 
ședința Consiliului Raional 
Cahul este prezentat si 
acceptat de către părțile 
interesate.                                                                                                          
• Elaborarea și editarea 
unei broșuri privind  
prezentarea bunelor 
practici și a lecțiilor 
învățate din desfășurarea 
unui SF în AAC este 
inițiată. 
                                                                   

•  Planul de acțiuni 
privind instituționalizarea 
operatorului este 
elaborat și aprobat.                                          
• Decizia privind 
cooperarea între APL-uri 
din raionul Cahul privind 
organizarea în comun a 
serviciului AAC la nivel 
de 4 APL, nivelul I 
(Roșu, Crihana Veche, 
Manta, orașul Cahul) 
sunt aprobate.                                               
• Acordul de parteneriat 
de către APL în scopul  
cooperării în sectorului 
AAC este aprobat și 
semnat.                         

• Procesul achizițiilor publice – contractarea  
lucrărilor de construcție a sistemului de canalizare 
s. Roșu - este finalizat.                                                                                                
• Antreprenorului este selectat și contractul de 
antrepriză pentru lucrările de construcție a 
sistemului de canalizare a s. Roșu este semnat.                
• Expertul GIZ pentru supravegherea lucrărilor de 
construcții a sistemului de canalizare  în s. Roșu 
este contractat.                                                                 
• Achizițiile publice - procurarea lucrărilor de 
construcție  Stației de Tratare a Apei potabile 
Cahul sunt lansate. 

• Metodologia de elaborare a 6 
module din cadrul programului de 
instruire este elaborată.                                                       
• 6 module din planul de acțiuni 
privind consolidarea capacității 
operatorilor de servicii AAC sunt 
elaborate.                       
• Modulul/soft-ul GIS (geographical 
informațional sistem) pentru 
operatorul Apa Canal Cahul este 
procurat și instalat.                                                 
• Colaboratorii operatorului ÎM “Apă-
Canal Cahul” privind implementarea 
GIS instruiți. 
•  3 module de instruire organizate de 
către AMAC cu suportul GIZ cu 
participarea a 113 reprezentanți ai 
operatorilor AAC din Rep. Moldova 
sunt implementate. 

• 1 întrunire a 
comitetului local 
de cetățeni (CLC) 
din s. Roșu este 
organizată. 
• Regulamentul 
Comitetului 
Director Local 
este elaborat și 
aprobat.     
• Comitetul 
Director Local 
este stabilit.                                                                                                               
• 1  întrunire a 
comitetului local 
director (CDL) al 
proiectului pilot 
ACC Cahul este 
organizată. 
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AAC Rîșcani 

• Actualizarea și ajustarea 
la SDSE Rîșcani a 15 
planuri locale pentru 
sectorul apă și canalizare.                                                                                                           
• Prezentarea Studiului de 
Fezabilitate în cadrul 
Grupului de lucru raional și 
la consiliile locale.                                                              
• Elaborarea unei broșuri 
de prezentare a  lecțiilor 
învățate privind elaborarea 
SF pentru sectorul AAC 
este inițiată. 

•  Planul de acțiuni 
privind instituționalizarea 
operatorului regional de 
servicii AAC pentru 
”Clusterul Prut”, r-l 
Rîșcani este elaborat și 
aprobat de către grupul 
de lucru. 

•  Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de canalizare în s. 
Duruitoarea Veche sunt organizate.                                                                                           
• Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție a rețelelor de canalizare în or. Costești  
sunt organizate.                                                                                     
• Achizițiile publice – achiziționarea lucrărilor de 
construcție și montare a stației de epurare în or. 
Costești sunt organizate                                                                                                                          
•  Contractului de achiziții a echipamentului de 
specialitate este implementat; transferul de 
proprietate către APL Costești/ÎMDP ”Apă-Canal 
Costești” este efectuat.                                                                 

• Metodologia de elaborare a 6 
module din cadrul programului de 
instruire este elaborată.   
• 6 module din planul de acțiuni 
privind consolidarea capacității 
operatorilor de servicii AAC sunt 
elaborate.  
•  3 module de instruire organizate de 
către AMAC cu suportul GIZ cu 
participarea a ÎMDP Apă Canal 
Costești sunt implementate.  
• Achiziționarea și instalarea 
sistemului informatic de management 
la ÎMDP ”Apă-Canal Costești” este 
inițiată .                                                                        
• Instruirea personalului privind 
operarea programului  informatic este 
inițiată.                                                                                                                        
• Asistența individuală (on -job 
training) pentru operatorul AAC din 
Costești este inițiată. 

• Implementarea 
în raionul Rîșcani 
a campaniei de 
sensibilizare și 
conștientizare 
privind importanța 
serviciilor de AAC 
este lansată.                                                                                                                
• 1 ședință a 
Comitetului Local 
de Cetățeni este 
organizată;    
 • Studiul de 
referință privind 
satisfacția 
populației față de 
serviciile de 
aprovizionare cu 
apă este inițiat.                                                                                                                             
• Studiul de 
referință privind  
disponibilitatea și 
posibilitatea 
populației de a 
primi serviciul 
centralizat de 
canalizare este 
inițiat.   
• Comitetul 
Director Local 
este stabilit.                                                     

AAC Leova 

• Studiul de fezabilitate cu 
privire la agregarea 
serviciilor de AAC în Leova 
este finalizat și prezentat 
spre acceptare.                                                                                                                                          

      
  

  
  

MDS Șold ănești, 
Rezina 

• Planurile de dezvoltare 
locală la capitolul MDS de 
către  APL I  conform 
SDSE, capit. MDS al 
raionului Șoldănești sunt 

• SA "Salubritate 
Șoldănești" este 
înregistrată la Camera 
Înregistrării de Stat a RM 
și a acțiunilor la Comisia 

• Elaborarea schițelor tehnice a CIMDS este 
finalizată; schițele tehnice a CIMDS sunt aprobate.                                           
•  Documentația tehnică cu privire la blocul de 
compactare din Șoldănești de către departamentul 
de construcții GIZ sunt aprobate.                                                                                                                             

 • Metodologia de implementare a 
planului de Dezvoltare a Capacităților 
a prestatorilor de servicii MDS este 
elaborată.                                                                                    
• Ateliere de lucru (on-job trainings) 

• Contractul de 
acordare a 
grantului local 
pentru lichidarea 
gunoiștilor 
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actualizate.                                                                                                                                                        Națională a Pieței 
Financiare.                                                                
• Bunele practici și 
lecțiile învățate  privind 
cooperarea 
intercomunitară în 
serviciile publice de 
MDS în raioanele 
Florești, Șoldănești și 
Rezina sunt colectate. 
• Contracte de delegare 
cu 23 APL sunt 
semnate. 

• Achizițiile publice le lucrărilor de reparație a 
blocului de compactare din Șoldănești sunt 
organizate.                                                                          
• Executarea contractului de antrepriză de 
reparație a blocului de compactare din Șoldănești 
este inițiată. 

pentru personalul operatorului de 
servicii MDS nou creat în diferite 
domenii de management și 
administrare sunt organizate.                                                      
• Reprezentanții APL privind 
administrarea taxei locale sunt 
instruiți.                                            
• Manualul operațional și planul de 
afaceri al operatorului  de servicii 
MDS de către Consiliul de 
Administrare a SA "Salubritate 
Șoldănești" este aprobat. 
• Metodologia de calcul a tarifului 
MDS  de către Consiliul de 
Administrare a SA "Salubritate 
Șoldănești" este aprobată. 

neautorizate și 
depozitarea 
deșeurilor pe 
platformele 
construite din 
raioanele 
Șoldănești și 
Rezina este 
semnat și  planul 
de acțiuni este 
implementat.                                                                                                                 
• Campania de 
informare și a 
serviciului de 
MDS este lansată.                                                                                
• Comitetul 
Director Local 
este creat.                     
•  Regulamentul 
de Funcționare a 
CDL  este 
elaborat și 
aprobat.                                                                                   
• 1 ședință a 
Comitetului 
Director Local 
este organizată.                                                                                                                  
• Întruniri și 
atelierele de lucru 
cu Comitetele 
Locale de 
Cetățeni sunt 
organizate.                                                                                                                  
• Audieri publice 
cu privire la 
Evaluarea 
impactului asupra 
mediului a CIMDS 
sunt organizate.     

MDS Flore ști 

• Elaborarea capitolului 
MDS din SDSE a raionului 
Florești este inițiată (TdR 
aprobați). 

• Bunele practici și a 
lecțiile învățate  privind 
cooperarea 
intercomunitară în 

• Expertiza ecologică a proiectului tehnic a stației 
de sortare din Florești este obținută. 
                                                               

• Metodologia de implementare a 
planului de Dezvoltare a Capacităților 
a prestatorilor de servicii MDS este 
elaborată.                                             

• Campania de 
informare și de 
lansare a 
serviciului de 
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• Procesul de elaborarea a 
Studiului de Fezabilitate cu 
privire la  MDS în raionul 
Florești este lansat (TdR 
aprobați, experți 
contractați). 

serviciile publice de 
MDS în raionul Florești 
sunt colectate.                             
•  Acțiunile Prestatorul 
regional de servicii MDS 
SA  ”Servicii Salubrizare 
Florești” emise și 
înregistrate la Comisia 
Națională a Pieței 
Financiare. 
• Contracte de delegare 
a serviciului de MDS 
către prestatorului 
regional de servicii MDS 
nou creat cu 11 APL 
sunt semnate.  

• Ateliere de lucru (on-job trainings) 
pentru personalul operatorului de 
servicii MDS nou creat în diferite 
domenii de management și 
administrare sunt organizate.                                                                                                     
•  Proiectul Regulamentului privind 
elaborarea si aplicarea tarifului de 
colectare a deșeurilor și colectarea 
plaților pentru APL si prestatorul de 
servicii  este elaborat.                                                                                                     
• Instruirea reprezentanților APL și 
prestatorului de servicii privind 
aplicarea Regulamentului privind 
elaborarea si aplicarea tarifului de 
colectare a deșeurilor și colectarea 
plaților este inițiată. 

MDS este lansată.                                                                                                            
• Comitetul 
Director Local 
creat.                                                                                      
•  Regulamentul 
de Funcționare a 
CDL este elaborat 
și aprobat.                                                                                    
• 1 ședință a 
Comitetului 
Director Local 
este organizată.     
• Întruniri și 
ateliere de lucru 
cu  Comitetele 
locale de cetățeni 
sunt organizate.                               

EE Tătărăuca Veche 

• Capitolul SDSE al 
raionului Soroca ”Eficiența 
Energetică a clădirilor 
publice din raionul Soroca” 
este elaborat. 
• Programul de Eficiență 
Energetică pe 3 ani al 
raionului Soroca elaborat. 
• Planul de Eficiență 
Energetică pe 1 an al 
raionului Soroca este  
elaborat.     

• Studiul privind 
identificarea formelor 
fezabile de CIC dintre 
Tătărăuca Veche și 
satele învecinate este 
finalizat. 
• Raportul final privind 
procesele și lecțiile 
învățate în procesul de 
inițiere CIC în Cluster-ul 
T. Veche este elaborat și 
prezentat. 

    • Ghidul practic 
despre iluminarea 
stradală eficientă 
în zonele rurale 
ale Moldovei este 
finalizat. 
• 1 000 de broșuri 
a Ghidului practic 
despre iluminarea 
stradală eficientă 
în zonele rurale 
ale Moldovei și a 
culegerii de acte 
normative 
naționale și 
internaționale ce 
vizează serviciu și 
sistemul de 
iluminat stradal (în 
limba română și 
rusă) editate. 
• Implementarea 
modul de instruire 
"Iluminat stradal 
eficient în zonele 
rurale ale 
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Republicii 
Moldova" pentru 
APL-uri este 
inițiată. 

EE Orhei 

• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a 
Strategiei socio-economice 
a raionului în proces de 
elaborare.  
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a 
Programului pentru 
eficiența energetică a 
raionului Orhei (pentru o 
perioadă de 3 ani)  în 
proces de elaborare. 
• Capitolul privind EE a 
clădirilor publice a Planului 
de acțiuni în domeniul 
eficienței energetice a 
raionului Orhei (pentru o 
perioadă de 1 an) în 
proces de elaborare. 

N/A 

• Achizițiile publice pentru măsura ce ține de 
reconstrucția rețelelor termice exterioare și 
instalarea punctelor termice individuale sunt 
lansate.  
• Achizițiile publice pentru izolarea termică a 
etajului tehnic și a subsolului Centrului Perinatal 
(cu condiția amînării investiției din partea CNAM) 
sunt lansate. 

•  Sistemul de management energetic 
(SME) al spitalului raional Orhei 
implementat: 
- Planul de acțiuni aprobat de către 
Consiliul de administrare a spitalului; 
- Asistența din partea experților GIZ 
pentru implementarea SME la spital 
acordată. Prezentarea concluziilor 
experților conform raportului final de 
asistență. 
• Conceptul ghidului Sisteme de 
încălzire, ventilare și condiționare a 
aerului din clădiri, Ghidul de creștere 
a eficienței energetice a serviciilor 
publice, inclusiv practicile bune și 
lecții învățate, elaborate și coordonate 
cu reprezentanții MDRC și AEE. 

• TdR pentru 
efectuarea 
Sondajul de opinii 
a angajaților și 
pacienților 
spitalului privind 
satisfacția de 
confortul termic 
din clădiri/încăperi 
sunt aprobați. 
• Campania de 
informare și 
sensibilizare cu 
privire la EE  
(luînd în 
considerație 
dimensiunea de 
gen) este 
demarată. 
• 1 Întrunire a 
comitetului 
director al 
proiectului pilot 
este organizată.  

 

EE Nisporeni 

• Programul pentru 
eficiența energetică a 
raionului Nisporeni (pentru 
o perioadă de 3 ani) - 
inițiată elaborarea; 
•  Planul de acțiuni în 
domeniul eficienței 
energetice a raionului 
Nisporeni (pentru o 
perioadă de 1 an)  - inițiată 
elaborarea; 

  • Achizițiile publice de lucrări pentru reabilitarea 
clădirii nr.1 a spitalului  în conformitate cu 
standardele de calitate și regulamentele definite 
sunt organizate.                                                                                      

• Planul de sincronizare a investițiilor 
în spital este elaborat;  
• Elaborarea modulelor de instruire pt 
angajații APL și instituțiilor publice 
este inițiată; 
• Asistența în implementarea 
Sistemului de Management Energetic 
la spitalul Nisporeni selectați și 
contractați este inițiată.                                                             
• Suport în instruirea managerului 
energetic raional prin programul 
EUREM desfășurat de Camera de 
Comerț și Industrie din RM (CCI RM) 
este acordat. 

• Sondajul de 
opinii a angajaților 
și pacienților 
privind gradul de 
satisfacție asupra 
confortului termic 
din încăperi este 
realizat; 
rezultatele  
sondajului sunt 
prezentate si 
discutate; 
• Consiliului 
Director Local 
(CDL) al 
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proiectului este 
creat.                                                       
•  1 întrunire a 
Consiliului 
Director Local 
este organizată.                                                                  

 
 

Puncte de reper care urmeaz ă a fi atinse de c ătre DI 1, aspecte interdisciplinare, în perioada de  raportare 1 octombrie - 31 
decembrie 2014 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 1 
Aspecte de gen CIC MPP 

  

• Aspectele egalității de gen integrate în 
cadrul Studiului de Fezabilitate elaborat 
pentru serviciul de AAC pentru raionul 
Leova.                                                                             
 • Aspectele egalității de gen evaluate  în 
cadrul elaborării SDSE, capitolul EE a 
clădirilor publice pentru raionul Soroca și 
Orhei.   
• Aspecte de gen evaluate și integrate în 
capitolul MDS al SDSE Florești. 

• 3 ateliere regionale (cîte 1 atelier pe Regiune de 
dezvoltare: nord, centru și sud) cu privire la CIC sunt 
organizate.                                                                                              
• Planul de activități privind instruirile necesare în CIC pe 
microzone selectate în perioada anului 2015 este 
elaborat.  
• Elaborarea Ghidului CIC este inițiată.                              

• În baza recomandărilor parvenite de la MDRC și ADR  - proiectul 
Ghidului și Conceptul de instruire în domeniul MPP este finalizat.   
• În baza recomandărilor MDRC și ADR, elaborarea Raportului, 
Ghidului și Conceptului de instruire, planul de instruire pentru 
reprezentanții APL și ADR în ce privește managementul proprietății 
publice pentru anul 2015 sunt finalizate.                                                                                                                         
• Elaborarea Conceptului de sistem informațional al ARFC în 
vederea înregistrării obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară 
este finalizată.  
• Materialele și planul de instruire cu privire la înregistrarea 
infrastructurilor publice sunt elaborate. 
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DOMENIUL DE INTERVENȚIE 2. 
PLANIFICAREA ȘI 
PROGRAMAREA REGIONAL Ă 
 Evaluarea progresului 

Acest capitol prezintă progresele 
înregistrate în perioada 1 iunie 2014 – 30 
septembrie 2014, potrivit Sistemului GIZ 
de M&E bazat pe rezultate, stabilit pentru 
Domeniul de Intervenție 2 (DI 2): 
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 patru 
sectoare prioritare (aprovizionare cu apă și 
canalizare (AAC), managementul 
deșeurilor solide (MDS), eficiența 
energetică în clădirile publice (EE) și 
drumuri regionale și locale (DRL))”. 
 
Progresul în atingerea acestui obiectiv 
specific este măsurat prin utilizarea 
principalilor indicatori de succes, 
prezentați mai jos: 
       
Indicatorii de succes pentru DI2:  
 

� Indicatorul 1:  Cele trei Agenții de 
Dezvoltare Regională au facilitat 
elaborarea conceptelor de proiecte 
viabile în sectoarele prioritare, cu o 
valoare totală de 170 mln. de Euro 
(Valoarea inițială: 2010: 0; Sursa 

de verificare: Documentele de 
concepte de proiecte prezentate). 

� Indicatorul 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 (Valoarea 
inițială: 2012: 34%; Sursa de 
verificare: Sondajul CALM în 2012 
și 2014). 

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

 
Pentru a evalua progresele înregistrate în 
perioada de raportare cuprinsă între 1 
iunie – 30 septembrie 2014, mai jos este 
prezentat un tabel recapitulativ: 
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Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul DI2 pentru perioada 1 iunie - 30 
septembrie 2014 

Domeniul de Activitate/ DI 1 Proiecte Pilot PRS DP CC Total 

EE  
în cl ădiri 
publice 

Nivelul de progres 
4 2 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 100% 55% 50% 68% 

MDS 

Nivelul de progres 
4 3 4 4 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 100% 35% 65% 67% 

DRL 

Nivelul de progres 
3 2 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 75% 15% 50% 47% 

AAC 

Nivelul de progres 
4 2 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 100% 20% 50% 57% 

SCSP 

Nivelul de progres 
4 N/A 3 4 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 30% N/A 35% 33% 

TOTAL 

Nivelul de progres 
4 2 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 81% 31% 50% 54% 

 

Privire de ansamblu asupra progresului ob ținut în cadrul DI2, aspecte interdisciplinare 
pentru perioada 1 iunie - 30 septembrie 2014 

Domeniul de Activitate/ 
AAP CTF Comunicare M&E 

Aspecte 
Orizontale 

DR DI 1 Proiecte Pilot 

Nivelul de progres 
4 4 4 3 3 

1 iunie-30 septembrie 

Estimarea nivelului de 
implementare în % (2010-2015) 70% 70% 80% 50% 60% 
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Progresul în atingerea punctelor de reper planifica te de către DI2  în perioada (1 iunie - 30 septembrie, 2014 )  

Domeniul de 
Activitate/ 

DI2  
Planificarea regional ă sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

EFICIENTA ENERGETICĂ 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

4 
Conform planului 

de lucru 

 

2 
Abateri semnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate Realizat  

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

• 3 ateliere de lucru pentru grupurile de 
lucru pe proiecte (GLP) cu privire la 
elaborarea CPP ->CPV organizate. 

 

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

Realizat  

• 33 concepte posibile de proiecte (CPP) au fost 
revizuite și prezentate la Grupurile de lucru 
regionale sectoriale  (GLRS). 
• 33 rapoarte de  analiză energetică pentru cele 
33 CPP sunt elaborate și prezentate către 
MDRC; 13 din 20 PPC-uri sunt recomandate 
pentru a fi elaborate în faza de avansare spre 
Concepte viabile de proiecte (CVP). Rapoartele 
de  analiză energetică pentru CPP care nu vor fi 
aprobate de a fi avansate spre etapa de CVP 
vor fi prezentate aplicanților respectivi.  
• În conformitate cu Decizia MDRC din 28 
august, 2014, 3 Comisii inter-ministeriale privind 
evaluarea CPP au fost create în fiecare regiune 
de dezvoltare.  

• Atelierele de lucru planificate au fost 
amînate. În coordonare cu MDRC, s-a 
decis ca GLP vor fi stabilite numai după 
ce lista CPP propuse spre avansare la 
etapa de CVP va fi aprobată. 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

100% 55% 50% 68% 

Provoc ări/riscuri 

  • Aprobarea listei de CPP care se propune a fi 
avansată la etapa de CVP va avea loc în cadrul 
comisiilor interministeriale create recent; 
cooperarea cu ministerele de resort relevante și 
coordonarea activităților cu aceste ministere si 
aplicanții CPP este esențială în acest sens. 
Începutul activităților privind elaborarea CVP 
este posibilă numai după aprobarea proiectelor 
de Comisia Inter-ministerială. 
•  Schimbări în managementul echipei de 
consultanți al consorțiului GOPA au creat 
tergiversări în implementarea activităților. Măsuri 
de remediere din partea managementului MSPL 
au fost întreprinse în acest sens. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

 
Planificare regional ă sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

MANAGEMENTUL DESEURILOR SOLIDE 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

4 
Conform planului 

de lucru 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

Punctele de 
reper planificate Realizat  

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

• 3 ateliere de lucru pentru Grupurile de lucru 
pe proiect (GLP) cu privire la dezvoltarea 
proiectului  (inclusiv selectarea 
amplasamentului pentru depozitarea 
deșeurilor și evaluări ale impactului asupra 
mediului) sunt finalizate. 

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

Realizat  

•  3 studii de fezabilitate pentru cele 3 zone de 
MDS și evaluările ale impactului asupra 
mediului corespunzătoare în proces de 
elaborare. 
• 3 CPP (1 CPP per regiune - ce includ 
informația cu privire la compoziția deșeurilor, 
analiza situației curente și locația selectată a 
depozitului de deșeuri)  promovate la 2 ședințe 
ale donatorilor; 
• Consultări cu Ministerul Mediului  cu privire la  
locația selectată a depozitului de deșeuri au 
avut loc și pașii următori au fost coordonați, 
inclusiv definirea rolurilor și responsabilităților 

•  În perioada 1-3 iulie, GLP s-au întrunit în 
fiecare zonă MDS (1 întrunire in fiecare 
regiune de dezvoltare). 61 persoane au 
participat la aceste întruniri, inclusiv 17 femei. 
Conform evaluării participanților, scorul mediu 
al evaluărilor este 4.1 (scorul maxim fiind 5). 
Ca rezultat al acestor întruniri, au fost agreate 
următoarele: 8 locații potențiale ale 
depozitelor, în baza criteriilor agreate; țintele 
MDS au fost stabilite pentru fiecare zonă 
MDS; și  micro-zonele în jurul fiecărei stații de 
transfer au fost definite. 
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actorilor principali în stabilirea sistemului MDS 
(de exemplu, responsabilitatea de lichidare a 
gunoiștilor neautorizate); 
• Locația depozitului este aprobată pentru zona 
MDS Sud (Cahul, Taraclia, Cantemir), în baza 
deciziei consiliului local și a aprobărilor de la 
instituțiile de resort. 
• Locațiile stațiilor de transfer pentru zona MDS 
Sud (Taraclia, Cantemir) sunt aprobate. 
• În regiunile Centru și Nord, au fost selectate 
și examinate 15 amplasamente potențiale 
pentru facilitățile de gestionare a deșeurilor, 
dintre care 8 nu au fost acceptate de către 
APL. Însă pînă în prezent nu este selectată 
opțiunea preferată din cauza ca nu există 
acceptarea APL-urilor a acestor locații. 
• În conformitate cu Decizia MDRC din 28 
august, 2014, 3 Comisii inter-ministeriale 
privind evaluarea CPP au fost create în fiecare 
regiune de dezvoltare.  

Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

100% 35% 65% 67% 
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Provoc ări/riscuri 

  • Selectarea locației pentru depozitele din 
regiunile Nord și Centru (ex: în raionul 
Dondușeni - satul Climăuți, în raionul Ocnița -
satul Gîrbova, în raionul Edineț - orașul Edineț 
și satul Brătușeni, satul Hincăuți și Terebna ) și 
Centru (ex: depozitul regional în raionul 
Ungheni- în satul Zagarancea sau Todirești 
sau Cetereni) este încă în proces. 
• Aprobarea listei de CPP care se propune a fi 
avansată la etapa de CVP va avea loc in 
cadrul comisiilor interministeriale create recent; 
cooperarea cu ministerele de resort relevante 
și coordonarea activităților cu aceste ministere 
și aplicanții CPP este esențială în acest sens. 
•  Schimbări în managementul echipei de 
consultanți al consorțiului GOPA au creat 
tergiversări în implementarea activităților. 
Măsuri de remediere din partea 
managementului MSPL au fost întreprinse în 
acest sens. 
• Aprobarea de către Ministerul Mediului a 
locațiilor preferate ale depozitelor de deșeuri 
pentru fiecare zona de MDS este esențială. 
• Lipsa unei structurii instituționale pentru 
gestionarea sistemului integrat de MDS la nivel 
de regiune. 
• Nivelul scazut de informare și sensibilizare a  
populației din regiuni cu privire la sistemul 
integrat de MDS. 

• Neaprobarea locațiilor preferate ale 
depozitelor poate duce la tergiversarea 
activităților de consolidare a capacităților 
planificate. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI2 
Planificare regional ă sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea 

PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

DRUMURI REGIONALE SI LOCALE 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate 

• 3 proiecte de programe regionale  
sectoriale în sectorul drumurilor 
locale și regionale (DRL) sunt 
finalizate. 

• Metodologia de identificare a CPP în 
sectorul DLR aprobată de către MDRC. 
• Concepte de proiecte posibile (CPP) sunt 
identificate. 

• 2  ateliere de lucru sectoriale privind PRS în 
sectorul DLR și CPP organizate în fiecare regiune 
(6 în total). 

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• În rezultatul a trei ședințe a GLRS 
(a treia a avut loc în perioada 
raportării), primul proiect al PRS a 
fost finalizat și înaintat spre 
comentarii la GIZ. Comentariile 
primite au fost încorporate în PRS-
uri. Proiectul final al PRS a fost 
expediat către MDRC spre 
comentarii. 

• Agrearea metodologiei de stabilire a 
coridoarelor de drumuri și de identificare a 
CPP cu MDRC și Ministerul Transportului 
și Infrastructurii Drumurilor este în proces; 
• În conformitate cu Decizia MDRC din 28 
august, 2014, 3 Comisii inter-ministeriale 
privind evaluarea CPP au fost create în 
fiecare regiune de dezvoltare.  

• Grupurile de lucru regionale sectoriale (GLRS) s-
au întrunit în cadrul unui atelier de lucru în 
perioada 23-25 iulie în fiecare din cele trei regiuni 
de dezvoltare. 89 de persoane au participat la 
aceste ateliere de lucru, dintre care 25 femei. 
Conform evaluării participanților, scorul mediu al 
evaluărilor a fost de 4,11 (scorul maxim fiind 5). 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

75% 15% 50% 47% 

Provoc ări/riscuri 

• Agrearea la nivel de autorități 
publice centrale asupra coridoarelor 
de transport durează. O abordare 
unică pentru definirea coridoarelor de 
drumuri este necesară pentru a 
delimita procesul ulterior de 
identificare a PPC în acest sector. 

• Aprobarea listei de CPP care se propune 
a fi avansată la etapa de CVP va avea loc 
in cadrul comisiilor interministeriale create 
recent; cooperarea cu ministerele de 
resort relevante și coordonarea activităților 
cu aceste ministere și aplicanții CPP este 
esențială în acest sens. 
•  Schimbări în managementul echipei de 
consultanți al consorțiului GOPA au creat 
tergiversări în implementarea activităților. 
Măsuri de remediere din partea 
managementului MSPL au fost întreprinse 
în acest sens. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Planificare regional ă sectorial ă Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

APROVIZIONAREA CU AP Ă ȘI CANALIZARE 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

2 
Abateri 

semnificative 

 

3 
Abateri nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate 

• 2 proiecte de programe regionale 
sectoriale (PRS) în sectorul 
alimentării cu apă și a canalizării 
aprobate de Consiliile Regionale 
pentru Dezvoltare Centru și Sud. 

• 33 echipe de proiect responsabile pe 
sectorul AAC sunt create. 
• 33 vizite la fața locului în cadrul 
proiectului AAC sunt  desfășurate.  
• 33 CPP sunt analizate; Lista CPP este 
aprobată.  
• CPP sunt în dezvoltare progresivă spre 
CPV. 

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

  

Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• Cele 3 PRS au fost aprobate de 
către CRD  Nord,  și CRD Centru în 
data de 6 iunie, 2014 și CRD Sud - 
19 iunie 2014. Versiunile finale ale 
PRS au fost prezentate MDRC.  

• 32 CPP sunt prezentate la ADR și 
MDRC spre revizuire și recomandările 
pentru pașii următori au fost agreate. 
• Lista CPP recomandate sunt prezentate 
MDRC spre aprobare. 
• În conformitate cu Decizia MDRC din 28 
august, 2014, 3 Comisii inter-ministeriale 
privind evaluarea CPP au fost create în 
fiecare regiune de dezvoltare.  

• Atelierele de lucru planificate au fost amînate. În 
coordonare cu MDRC, s-a decis ca GLP vor fi 
stabilite numai după ce lista CPP propuse spre 
avansare la etapa de CVP va fi aprobată. 
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

100% 20% 50% 57% 

Provoc ări/riscuri 

  • Aprobarea listei inițiale de 32 CPP de 
către MDRC; aprobarea listei de PPC care 
se propune a fi avansată la etapa de CVP 
va avea loc în cadrul comisiilor 
interministeriale create recent; cooperarea 
cu ministerele de resort relevante și 
coordonarea activităților cu aceste 
ministere si aplicanții PPC este esențială 
în acest sens. 
•  Schimbări în managementul echipei de 
consultanți al consorțiului GOPA au creat 
tergiversări în implementarea activităților. 
Măsuri de remediere din partea 
managementului MSPL au fost întreprinse 
în acest sens. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Planificare regional ă sectorial ă Elaborarea PRS/Implementarea 

PRS Dezvoltarea capacit ăților Evaluare medie 

SUPORTUL COMPLEMENTAR ACORDAT SECTORULUI PRIVAT 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 
Sept 

4 
Conform 

planului de lucru 

 

N/A   3 
Abateri nesemnificative 

 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

  

Punctele de 
reper 

 planificate 

• Un plan de acțiuni comun trimestrial, 
actualizat și aprobat de către Grupul 
de Lucru (GLR). 
• 3 sesiuni pentru Grupurile de lucru 
regionale (GLR) sunt organizate. 

N/A 

• 1 sesiune de formare a formatorilor organizate pentru 
profesioniștii care vor fi ulterior implicați în servicii de 
consultanță  și sesiuni de instruire care urmează să fie 
organizate în regiuni. 
• Baza de date privind întreprinderile sectoriale este creată de 
Camera de Comerț și Industrie (CCI). 
• Ghid de achiziții publice pentru sectorul privat este elaborat. 

  

Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

• În perioada 23-25.09.2014 au fost 
organizate 3 sesiuni pentru GLR. La 
aceste sesiuni au participat 
reprezentanți din ADR-uri, filialele 
CCI, Confederația Națională de 
Patronate, reprezentanții  sectorului 
privat din cadrul CRD - Consiliului 
Regional pt.  Dezvoltare, GIZ/sequa 
(inclusiv, 8 femei, 18 bărbați).                                                         
• În cadrul ședințelor regionale a fost 
actualizat  și aprobat un plan  
trimestrial de acțiuni pentru fiecare 
regiune în parte. 

N/A 

• Pregătirea modulelor de instruire pentru sesiune de formare 
de formatori sa efectuat în luna iunie 2014                                                                                  
• În perioada 09-10.07, 16-17.07.2014 a fost organizată  o 
sesiune divizată în două etape de formare a formatorilor 
organizată pentru reprezentanții filialelor CCI, specialiștii în AP 
a ADR-urilor și MDRC, care vor fi ulterior implicați în servicii de 
consultanță, ce se vor acorda în viitor  în regiuni. Sesiunea a 
fost axată pe  sistemul achizițiilor publice din Republica 
Moldova și sistemul de consultanță în achiziții publice în 
Germania, cu orientări practice pentru participanți. La 
finalizarea sesiunii la 26 participanți (13 femei, 13 bărbați) au 
fost înmînate certificate. Rezultatele evaluărilor de către 
participanți a acestei sesiuni: 75% din participanți au fost foarte 
satisfăcuți de seminar,  satisfacerea așteptărilor a fost  
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realizată la maxim la 50% din participanți. Participanții au 
apreciat în special organizarea și materialul informativ, 
profesionalismul lectorului, lucrul in grup, studii de caz ce țin 
de îndeplinirea documentației de tender. 
• Formarea bazei de date privind întreprinderile sectoriale a 
fost inițiată de către CCI. 
• Proiectul Ghidului de achiziții publice pentru sectorul privat 
este elaborat. 

Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

30% N/A 35% 33% 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
AAP 

 
 

CTF 
 

Evaluare medie 

N
iv

el
ul

 d
e 

pr
og

re
s 

 
1 

Iu
ni

e 
-3

0 
S

ep
t 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

4 
Conform planului de 

lucru 

 

    

Punctele de 
reper 

planificate 

• Înmânarea certificatelor de participare pentru studenții AAP 
care au fost implicați în procesul de planificare și programare 
regională. 
• Organizarea atelierului de lucru cu genericul „Comunicarea 
și motivarea - baza pentru Leadership” pentru formatorii AAP, 
MDRC, ADR.  
• Elaborarea materialelor pentru cursul „Dezvoltarea 
Leadership-ului în administrația publică” (ghidul 
participantului, documentul de curriculum). 
• Organizarea ToT pentru cursul „Dezvoltarea Leadership-
ului în administrația 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 transfrontalieră 2014-2020, în conformitate cu 
Regulamentul CE privind regulile de gestionare comuna a 
programelor finanțate din Instrumentul European de 
Vecinătate (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. 
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Progresul 
realizat 

conform 
punctelor de 

reper 

• În cadrul inițiativei privind consolidarea capacităților 
educaționale în domeniul planificării regionale sectoriale au 
fost implicați 8 masteranzi (inclusiv, 5 femei, 3 bărbați) ai 
Academiei de Administrare Publică (AAP) pentru perioada de 
16 luni (1 februarie 20013 - 30 mai 2014). Masteranzii au 
avut posibilitatea să participe în cadrul atelierelor de lucru 
privind planificarea regională în trei sectoare: EE în clădiri 
publice, MDS, și AAC. Pentru ei au fost organizate seminare, 
vizite de studiu în cadrul proiectelor-pilot, implementate de 
către Agențiile de Dezvoltare Regională pentru a face schimb 
de opinii, de a vedea etapele de implementare a unui proiect 
regional și care sunt provocările cu care se confruntă APL. 
Toate aceste activități i-au ajutat să-și consolideze 
capacitățile în procesul de planificare strategică și să-și 
elaboreze tezele de master. Pe data de 16 iunie, le-au fost 
înmânate certificate de participare în cadrul inițiativei de 
consolidare a capacităților educaționale în domeniul 
planificării regionale sectoriale. 
• In perioada 19-20 iunie, a fost organizat atelierul de lucru cu 
genericul „Comunicarea și motivarea - baza pentru 
Leadership”. La acest curs au participat 17 formatorii 
(inclusiv, 10 femei, 7 bărbați) din cadrul AAP, MDRC, ADR.  
• Pe data de 11 iunie, a fost organizat un atelier de lucru cu 9 
formatori (inclusiv, 7 femei, 2 bărbați) ai cursului "Dezvoltarea 
regională". Scopul acestui eveniment a fost de a evalua 
implementarea cursului de Dezvoltare Regională ținînd cont 
de opinia participanților la curs și a formatorilor. De 
asemenea, s-a analizat metodologia și conținutul cursului. 
• In perioada iulie- septembrie, au fost elaborate materialele 
pentru cursul „Dezvoltarea Leadership-ului în administrația 
publică” (documentul de curriculum și broșura pentru 
participant). 
• In perioada 22-24 septembrie s-a organizat ToT pentru 
cursul „Dezvoltarea Leadership-ului în administrația publică”. 
Au participat în jur de 10 formatori (inclusiv, 8 femei, 2 
bărbați) din cadrul AAP și MDRC. Acest curs va fi pilotat în 
luna noiembrie, iar începînd cu anul viitor va fi inclus în 
curricula AAP. 

• In perioada iunie-septembrie au fost elaborate propuneri de 
ajustare a regulamentelor interne ale instituțiilor responsabile 
de management (Cancelaria de Stat), de control (Ministerul 
de Finanțe) pentru programele de cooperare transfrontalieră 
2014-2020, în conformitate cu Regulamentul CE privind 
regulile de gestionare comună a programelor finanțate din 
Instrumentul European de Vecinătate (IEV). De asemenea, 
au fost elaborate propuneri  pentru inițierea unui  
memorandum de înțelegere dintre Cancelaria de Stat si 
Curtea de Conturi în vederea implementării sistemului de 
comun de management a programelor transfrontaliere 2014-
2020.  
• Pe data de 16 septembrie a fost organizata ședința grupului 
de lucru (cu participarea a 15 reprezentanți, inclusiv 9 femei, 
6 bărbați) pentru programarea viitoarelor programe de 
cooperare transfrontalieră 2014-2020, unde s-a discutat 
situația actuală privind programarea noilor programe ce vor fi 
finanțate din Instrumentul European de Vecinătate, cît și 
despre următoarele acțiuni ce trebuie întreprinse de către 
Republica Moldova în calitate de țară partener al acestor 
programe.  

    

Estimarea 
nivelului de 

implementare 
in % (2010-

2015) 

70% 70% 70% 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Comunicare M&E Aspecte Orizontale ale DR Evaluare medie 

Nivelul de 
progres  

1 Iunie -30 Sept 

4 
Conform 

planului de 
lucru 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

3 
Abateri 

nesemnificative 

 

Punctele de 
reper planificate 

• Concluzii relevante la rapoartele 
de monitorizare a mass-media,  
pentru optimizarea  proceselor de 
relații publice ale MDRC / ADR 
sunt furnizate;  număr de referințe 
mass-media într-un context 
pozitiv privind progresele 
înregistrate în domeniul 
dezvoltării regionale crește 
datorită articolelor-sindicat și 
organizarea cluburilor de presă. 
• 10 specialiști din cadrul MDRC / 
ADR instruiți în desfășurarea 
campaniilor de sensibilizare. 
• SIADR (Sistemul Informațional 
pentru ADR-uri) –  Sistemul de 
gestionare a informațiilor  
conectat la SIGEDIA –  este 
operațional. 

• 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 aspectelor de 
monitorizare și evaluare bazată pe 
rezultate (MBR) în cadrul sistemului de M 
și E la nivel național și regional 
desfășurată și proiectele de recomandări  
pentru îmbunătățirea sistemului de 
monitorizare și evaluare a procesului de 
dezvoltare regională concluzionate. 

• Proiectul Ghidului „Calea de dezvoltare a 
proiectelor” este finalizat. 
 - 1 masă rotundă (cca 15 participanți) de 
consolidare a capacităților ADR este organizată 
- Aspectele de gen evaluate pentru PRS AAC , 
MDS, DRL, EE. 
- Aspectele de gen incluse în 6 studii de 
fezabilitate. 
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Progresul 
realizat conform 

punctelor de 
reper 

• In iulie a finalizat implementarea 
grantului de susținere a 
mediatizării activităților de 
dezvoltare regională, oferit 
Asociației Presei Independente 
(API). S-a decis continuarea 
grantului și elaborarea unei alte 
propuneri, bazată pe reportaje 
TV. Conform raportului final API, 
în perioada de raportare au fost 
publicate 6 articole-sindicat 
despre proiecte de dezvoltare 
regională.  
•  La 21-22 iulie s-a desfășurat 
atelierul de producție pe 
desfășurarea campaniilor de 
comunicare. Participanții  (9 
participanți din ADR și MDRC, 
inclusiv 8 femei și 1 bărbat) au 
apreciat utilitatea cursului cu nota 
9, pe o scală de la 1 la 10.                                                                                              
•  SIADR - Sistemul a fost instalat 
și configurat, au fost instruiți 
utilizatorii și administratorii 
sistemului.  Urmează pilotarea și 
acceptanța finală a sistemului. 
Dezvoltatorul a decis să își 
asume costul pentru certificatul 
https, pentru a accelera procesul. 

• Programul și materialele atelierului de 
lucru comun privind validarea integrării 
MBR în proiectul pilot organizat cu 
participarea ADR-urilor / MDRC au fost 
elaborate în baza documentelor revizuite 
a 6 proiecte pilot din Domeniul de 
intervenție 1 din perspectiva MBR. 
Aceste au inclus: memorandumurile de 
înțelegere, cadrelor logice, evidența 
riscurilor, planurile de implementare și 
regulamentul Comitetului director local. 
Proiectele inițiale ale documentelor au 
fost transmise către MDRC și ADR. 
Atelierul de lucru este planificat pentru 
data de 1-2 octombrie cu participarea 
reprezentanților MDRC și ADR. 
• Misiune direcționată către sprijinirea 
integrării mai ample a aspectelor de 
monitorizare și evaluare bazată pe 
rezultate în cadrul sistemului de M și E la 
nivel național și regional desfășurată și 
proiectele de recomandări  pentru 
îmbunătățirea sistemului de monitorizare 
și evaluare a procesului de dezvoltare 
regională a avut loc în perioada 27 iunie-
14 septembrie. Concluziile și 
recomandările preliminare au fost 
prezentate și discutate cu reprezentanții 
MDRC. Proiectul raportului a fost 
prezentat spre aprobare la GIZ. 
• De asemenea, a fost inițiat Sondajul de 
apreciere a gradului de satisfacție al 
reprezentanților APL față de capacitățile 
de facilitare a procesului de dezvoltare 
regională. 

• Raportul interimar cu privire la procesul de 
planificare regională sectorială este finalizat.  
•  Proiectul Ghidului - Calea de dezvoltare a 
proiectelor de investiții este în proces de 
finalizare. A fost organizat și un atelier de lucru cu 
participarea a 25 reprezentanții MSPL pe 
marginea bunelor practici (incluse în anexa 1 a 
documentului respectiv) . 
• 1 masă rotundă (cca 15 participanți) de 
consolidare a capacităților ADR-urilor nu a fost 
organizată din lipsa de timp a participanților. 
 • Aspectele de gen și sociale au fost incluse in 
PRS AAC și DRL și în procesul de elaborare, de 
prioritizare a CPP în EE. În acest context, aceste 
aspecte au fost prezentate în sesiuni speciale ale 
3 ateliere de lucru în DRL                                    
 • Metodologia de integrare a aspectelor de gen și 
cele sociale a fost discutată cu partenerii și 
finalizată. Acesta  început să fie aplicată în cele 3 
studii de fezabilitate cu privire la MDS în cele 3 
zone.   
 • Aspectele de gen au fost incluse în  cursul 
”Dezvoltarea Leadership-ului în Administrația 
Publică” .                                                                                                                   
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Estimarea 
nivelului de 

implementare in 
% (2010-2015) 

80% 50% 60% 63% 

Provoc ări/riscuri 

•  Menținerea interesului 
utilizatorilor SIADR, în condițiile în 
care pilotarea întârzie și nu au 
conștientizat încă beneficiile 
sistemului. 
 •  Jurnaliștii și funcționarii publici 
au deseori percepție diferită 
asupra modalității de comunicare 
publică despre domeniul 
dezvoltării regionale.  

•  In prezent, proiectul UE cu privire la 
îmbunătățirea statisticii regionale nu este 
lansat. Aceasta ar putea tergiversa 
implementarea activităților mai 
substanțiale de revizuire a sistemului 
actual de M&E în Dezvoltarea Regionala 
din perspectiva MBR. 
• Procesul decizional cu privire la 
modificările propuse de MBR în sistemul 
curent de M&E în domeniul dezvoltării 
regionale ar putea fi tergiversat din cauza 
alegerilor parlamentare. 
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Puncte de reper și rezultate care urmeaz ă a fi atinse în perioada de raportare 1 octombrie -  31 decembrie 2014  

Domeniul de 
Activitate/ 

DI2 
Planificarea regional ă  sectorial ă Dezvoltarea proiectelor/Implementarea PRS Dezvoltarea capacit ăților 

EE N/A 

• 4 CVP în proces de elaborare. • GLP sunt create în jurul CVP aprobate. 
• 1 ședință cu  GLRS este organizată în fiecare regiune. 

MDS 

N/A • Elaborarea a celor 3 studii de fezabilitate pentru cele 3 zone de 
MDS și  evaluările ale impactului asupra mediului corespunzătoare 
este în avansare continue; 
• Locațiile adecvate ale depozitelor și a stațiilor de transfer pentru 
zonele MDS din Centru și Nord sunt identificate.  

• 1 ședință a GLP în fiecare regiune de dezvoltare este 
organizată. 

DRL 

•  Consultații neformale cu partenerii 
principali și oficiale cu publicul  pentru 
discutarea proiectelor finale ale 3 PRS în 
sectorul dat sunt organizate.  
•  3 PRS sunt consultate și aprobate de 
către Consiliile de Dezvoltare Regională 
(Nord, Sud și Centru). 

• Metodologia de stabilire a coridoarelor de drum. celulelor și de 
identificare a CPP ete agreată cu MDRC și MTID. 
• Configurația celulelor și coridoarelor este discutată și coordonată 
cu GLRS și MTID. 

• 1 atelier de lucru cu GLRS este organizat în fiecare regiune.  

AAC 

 
N/A 

 
• Lista CPP  este prioritizată și prezentată spre aprobare la faza de 
CVP. 

 
• 1 ședință cu GLRS în fiecare regiune este organizată. 
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SCSP 

• Un plan de acțiuni anual și trimestrial 
aprobat de către Grupurile de Lucru. 
• 3 sesiuni pentru Grupurile de lucru 
regionale sunt organizate.                                                                    
• 1 sesiune a Grupul de Lucru național 
este organizată. 

 
N/A 

• Sesiuni de instruire și informare sunt organizate pentru 
sectorul privat din  9 raioane din cele 3 regiuni de dezvoltare.  
• Baza de date privind întreprinderile sectoriale este actualizată 
de către CCI. 
• Ghidul de achiziții publice pentru sectorul privat este elaborat.                                                        
• 1 masă rotundă  pt. întreprinderile din sectorul EE este 
organizată. 

 

Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
APA CTF 

  

• Ședințe de coaching pentru formatorii cursului  „Dezvoltarea Leadership-
ului în administrația publică” sunt organizate. 
• Materialele pentru cursul „Dezvoltarea Leadership-ului în administrația 
publică” (documentul de curriculum, broșura pentru participant si elaborarea 
ghidului pentru facilitator) sunt finalizate. 
• Instruirea "Dezvoltare Regională: cadru conceptual și exemple de bune 
practici" oferită de experții din Germania pentru formatori este organizată.  

• Propuneri pentru regulamentului de funcționare a oficiului regional de cooperare 
transfrontalieră (cu includerea funcțiilor, relațiile cu instituțiile implicate și sursele de finanțare) 
sunt elaborate.   
• Propuneri pentru  regulamentul cu privire la sistemul de co-finanțare pentru programe de 
cooperare transfrontalieră  finanțate din cadrul Instrumentului European de Vecinătate 2014-
2020 sunt elaborate. 
• Conferința națională "Parteneriatele de Cooperare Transfrontalieră realizate de Republica 
Moldova în perioada 2007-2013" este organizată. 
• Atelierul de lucru privind raportarea de către beneficiarii IEPV în cadrul Programului de 
Cooperare Transnațională pentru Europa de Sud-Est 2007-2013 este organizată. 
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Domeniul de 
Activitate/ 

DI 2 
Comunicare M&E Aspecte orizontale ale DR 

  

•  20 de jurnaliști instruiți în domeniul 
relatării subiectelor din domeniul 
dezvoltării regionale.  
•  30 funcționari MDRC/ADR-uri instruiți 
în domeniul tehnicilor de comunicare 
internă și externă.     
•  10 specialiști în comunicare 
MDRC/ADR-uri învață bunele practici UE 
de comunicare publică, gestionare 
branduri regionale și management de 
campanii de conștientizare.                                                                                  
•  1 campanie de popularizare a 
conceptului de dezvoltare regională în 
producție. 
•  SIADR – sistemul de management al 
informației conectat la SIGEDIA – este 
funcțional.                                                                                                      

•  Raportul final  cu privire la integrarea mai ampla a aspectelor 
MBR în cadrul sistemului de M și E la nivel național și regional 
finalizat și prezentat MDRC/ADR. 
•  Implementarea și monitorizarea continue a sistemului  MBR 
revizuit pentru proiectele pilot este efectuată continuu. 

•  Sumarul cu privire la Procesul de Planificare și Programare 
Sectorială, inclusiv capitolul cu sumarul practicilor de dezvoltare a 
proiectelor de investiții este elaborat. 
• O broșură cu privire la PRS pentru cursul de planificare 
strategică în DR al AAP este elaborată. 
• Proiectului Ghidului Calea de dezvoltare a proiectelor de investiții 
este actualizat și adaptat la cele 4 sectoare; bunele practic 
incorporate. 
• Instrumente de integrare a aspectelor de gen și cele sociale în 
sectoarele EE și MDS sunt pilotate și revizuite corespunzător.  
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  ANEXE 
Anexa Nr. 1 Structura proiectului “Modernizarea Ser viciilor 
Publice Locale în Republica Moldova” 
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Anexa Nr. 2 Grila de notare pentru m ăsurarea progresului 
 
Estimarea nivelului de progres pentru trimestrul dat                                 Estimarea nivelului de implementare în % (2010-2015) 

1

Nerealizat
Off track

2

Abateri 

semnificative

Significant

deviation

3

Abateri 

nesemnificative

Minor

deviation

4

Conform planului 

de lucru
On track

< 25% roșu red

≥ 25% < 

75%
galben yellow

≥ 75% verde green


