Proiectul MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE (MSPL)
Planul anual de activităţi 2014
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INTRODUCERE
Perioada de implementare a proiectului: 2010-2015
Obiectivul general al proiectului MSPL: Serviciile publice locale în cele trei sectoare prioritare: managementul deşeurilor solide,
aprovizionarea cu apă şi canalizare şi eficienţa energetică sunt îmbunătăţite în oraşele şi satele selectate.

DOMENIUL DE INTERVENŢIE (DI) 1: SERVICII PUBLICE LOCALE (SPL)
Planul de activitate al DI 1 „Serviciile publice locale” (SPL) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2014 prezintă activităţile planificate care vor
duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 1 şi anume: „Autorităţile publice locale cooperează în mod eficient şi gestionează îmbunătăţirile
aduse serviciilor publice locale” în localităţile selectate din raioanele-pilot.

Progresul obţinut în atingerea Obiectivului Specific al DI 1 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentaţi mai jos.
Indicatorii de succes pentru DI 1:


Indicator 1: 25 de măsuri-pilot ce vizează îmbunătăţirea serviciilor publice locale se află în proces de implementare în cele
trei sectoare prioritare ale proiectului.



Indicator 2: Autorităţile publice locale au semnat 70 de acorduri oficiale privind prestarea în comun a serviciilor publice
locale aferente celor trei sectoare prioritare ale proiectului.



Indicator 3: În 35 de localităţi, 50% din măsurile implementate în cele trei sectoare prioritare ale proiectului au îmbunătăţit
accesul femeilor la serviciile publice locale.

Activităţile planificate vor fi implementate în localităţile selectate ale următoarelor raioane-pilot:




Râşcani, Cahul şi Leova (Aprovizionare cu apă şi canalizare - AAC)
Soroca, Orhei şi Nisporeni (Eficienţa energetică în clădirile publice - EE)
Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina (Managementul deşeurilor solide - MDS)

În procesul de lucru asupra consolidării serviciilor publice locale, în raioanele-pilot, în cadrul DI 1 va fi aplicat modelul de
îmbunătăţire a serviciilor publice locale în cele trei sectoare prioritare ale proiectului: AAC, MDS şi EE a clădirilor publice. Modelul
se bazează pe ideea că îmbunătăţirea accesului la serviciile publice locale, a calităţii şi a eficienţei acestora necesită o serie de
activităţi cuprinzătoare în domeniul planificării şi programării integrate, a cooperării intercomunitare eficiente în materie de prestare
de servicii, a consolidării capacităților autorităţilor publice locale şi a prestatorilor de servicii, a îmbunătăţirii infrastructurii de

prestare a serviciilor, precum şi în domeniul mobilizării şi implicării cetăţenilor. Aceste activităţi vor fi implementare ţinînd cont şi de
dimensiunea de gen.
Modelul privind îmbunătăţirea serviciilor publice locale

1. Managementul DI 1 şi domeniile interdisciplinare
Nr.

Produs / Puncte de reper

Activităţi

Cadru temporal

Implicarea reprezentanților principali

1.1

T4, 2014

T3, 2014

T2, 2014

T1, 2014

MSPL

MDRC şi
alte
ministere de
resort /
ADR-uri (se
specifică)
MDRC, ADR
Nord, Centru
şi Sud

Evenimente privind
planificarea,
monitorizarea şi
evaluarea comună,
raportarea pe marginea
activităţilor proiectuluipilot sunt organizate
Conferinţa CIM este coorganizată

Consultanţi GIZ,
managementul
DI

Consultant GIZ

Cancelaria
de Stat,
MDRC, ADR,
CALM

1.3

Evenimente privind CIM
regională sunt coorganizate

Consultanţi GIZ

ADR Nord,
ADR Centru,
ADR Sud

1.4

Ghidul privind CIM
pentru serviciile publice
locale este elaborat

Managementul
DI
ETS naționali

Cancelaria
de Stat,
MDRC,
CALM

1.5

Materialele şi planul de
instruire, sunt oferite
sesiuni de instruire cu
privire la înregistrarea
infrastructurilor publice
sunt elaborate

Managementul
DI
ETS naționali &
internaționali

MDRC

1.2

Comentarii

APL
(se
specifică)

Managerii
locali de
proiect

Evenimentul va
fi co-organizat
şi co-finanţat
de către ceilalţi
parteneri de
dezvoltare
Evenimentul va
fi co-finanţat de
către ceilalţi
parteneri de
dezvoltare
Evenimentul
poate fi cofinanţat de
către ceilalţi
parteneri de
dezvoltare

1.6

Strategia MSPL cu
privire la egalitatea de
gen este elaborată

1.7

1.8

Managementul
DI
ETS
Internațional
Activităţi de
expansiune
aferente
produselor
DI 1

MDRC,
=ADR Nord,
ADR Centru,
ADR Sud

Sesiuni de instruire
privind Ghidul SDSE
sunt desfăşurate

1.9

MDRC

Activităţi de
contractare
şi de
dezvoltare a
capacităţii
pentru
managerii
locali de
proiect sunt
organizate

Managementul
DI
ETS național

ADR Nord,
ADR Centru,
ADR Sud

Managementul
DI
ETS naționali &
internaționali

ADR Nord,
ADR Centru,
ADR Sud

Managerii
locali de
proiect

2. AAC în Rîșcani

Activităţi

Cadru temporal

Implicarea reprezentanților principali

T4, 2014

T3, 2014

MSPL
T2, 2014

Produs / Puncte de reper

T1, 2014

Nr.

MDRC şi
alte
ministere de
resort /
ADR-uri (se
specifică)

APL-uri
(se specifică)

Comentarii

2.1.

Planificarea şi programarea strategică locală

2.1.1

Studiul de fezabilitate cu
privire la serviciul AAC în
Clusterul Prut, raionul
Rîșcani finalizat și
aprobat
Finalizarea
elaborării
studiului de
fezabilitate
Aprobarea
studiului de
fezabilitate

2.1.2

2.2.
2.2.1

Consultant
GIZ,
ETS naționali
& internaționali
Consultant GIZ

ADR Nord

CR Rîșcani

ADR Nord

CR Rîșcani

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

CR Rîşcani,
APL1

Capitolul AAC al SDSE al
raionului Rîșcani aprobat
și armonizat cu planurile
de dezvoltare a
serviciilor de AAC
4 ateliere
organizate în
elaborarea și
ajustarea
planurilor de
dezvoltare a
serviciilor de
AAC la
SDSE și
pentru
discutarea
recomandărilor
preliminare
Cooperarea intercomunitară
Cooperarea
intercomunitară între 15
APL-uri din raionul
Rîşcani este stabilită

La etapa de
creare a
clusterului
Prut –
stabilirea CIM

între 15 APLuri.

2.3.
2.3.1

Organizarea
a 6 ateliere
de lucru cu
privire la
instituţionalizarea
prestatorului
regional de
servicii de
AAC
Implementarea Planului
de
instituţionalizare a
operatorului
regional
Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor

Consultant
GIZ,
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Consiliul
Raional Rîşcani

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Consiliul
Raional Rîşcani,
Consiliul Local
Costeşti

Consultant
GIZ,
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Infrastructura pentru
prestarea serviciilor de
canalizare în satul
Duruitoarea Veche este
îmbunătăţită
Achiziţionarea lucrărilor
de
construcţie a
unei reţele
de canalizare
cu o lungime
totală de 4,5
km

2.3.2

Construcţia
unei rețele
de canalizare
cu o lungime
totală de 4,5
km
Efectuarea
transferul de
proprietate a
sistemului de
canalizare
către APL
Costeşti)
Organizarea
racordărilor
individuale la
sistemul de
canalizare
(36)

Consultant GIZ
ETS naționali

ADR Nord

Managerul local
de proiect

Consultant GIZ
ETS naționali

ADR Nord

APL Costeşti,
Managerul local
de proiect

Consultant GIZ
National ETS

ADR Nord

APL Costeşti,
Managerul Local
de Proiect

Achiziţionarea serviciilor
de
construcţie
prin proces
de tender
Lucrări de
construcţie a
staţiei de
epurare
Costeşti
Efectuarea
transferului
de
proprietate a
Stației de

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Consultant GIZ
ETS naționali

ADR Nord

Managerul local
de proiect

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

APL Costeşti,
Managerul local
de proiect

Staţia de epurare a
apelor uzate din oraşul
Costeşti este
reconstruită şi
modernizată

epurare către
APL Costeşti
2.3.3

Infrastructura pentru
prestarea serviciilor de
canalizare în orașul
Costeşti este
îmbunătățită
Achiziţionarea lucrărilor
de
construcţie a
unei reţele
de canalizare
cu o lungime
de 11,5 km
Construcţia
unor rețele
de canalizare
cu o lungime
de 11,5 km
Efectuarea
transferul de
proprietate a
sistemului de
canalizare
către APL
Costeşti)
Organizarea
racordărilor
individuale la
sistemul de
canalizare
(442)

2.4.

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Managerul local
de proiect

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

APL Costeşti,
Managerul local
de proiect

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

APL Costeşti,
Managerul local
de proiect

Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale şi a prestatorilor de servicii în apă și canalizare

2.4.1

Capacitatea prestatorului
de servicii AAC ÎM „ApăCanal Costeşti”
consolidată
Implementarea planului
de acţiuni
privind
consolidarea
capacităţii a
prestatorilor
de servicii și
a APL
Consultanţă
pentru
prestatorii de
servicii de
AAC:
- semnarea
contractelor
cu clienţii
serviciilor de
AAC;
- elaborarea
mecanismului de
facturare.
Dotarea ÎM
„Apă-Canal
Costeşti” cu
vehicule și
tehnică
specializată
Dotarea ÎM
„Apă-Canal
Costeşti” cu
programe
operaționale
de facturare
şi evidență.

Consultant
GIZ,
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

APL Costeşti

Consultant
GIZ,
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

ÎM „Apă-Canal
Costeşti”

Consultant
GIZ, ETS
național

ADR Nord

Consultant GIZ
ETS național

Este
subcontractată o companie
pentru
implementarea planului
de acţiuni

Activitate
transferată din
anul 2013

2.5.

Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în procesul de îmbunătăţire a serviciilor publice locale

2.5.1

Campania de
sensibilizare (cu accentul
plasat pe dimensiunea de
gen) este implementată

2.5.2

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

Elaborarea
ToR pentru
campania de
sensibilizare
Contractarea
ONG pe
baza de
tender
Plasarea
informaţiei de
sensibilizare
în media
(luînd in
consideraţie
aspectele de
gen)

Consultantul
GIZ
ETS naționali
& internaționali
Consultant GIZ
ETS național

Implementarea
campaniei de
sensibilizare

Consultant GIZ
ETS naționali

Organizarea
a 4 întruniri
ale
comitetului
local de

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

Consiliul
Raional
Râşcani, APLuri 1 din raionul
Râşcani

Consultant GIZ
ETS național

ONG
contractat

Vor fi
contractate
servicii de
difuzare a
informației cu
mass-media
locale (ziarul
local, studioul
TV local)
ONG
contractat

4 întruniri ale comitetului
local de cetățeni
(conform principiului
egalităţii de şanse între
sexe) sunt organizate
ADR Nord

APL Costeşti

Crearea
comitetului
local de
cetăţeni în
comuna

cetățeni

Costeşti,
desfăşurarea
a 4 ateliere de
lucru

2.5.4

1 studiu elaborat privind
satisfacţia în prestarea
serviciilor de
aprovizionare cu apă

Consultant GIZ
ETS naționali
& internaționali

ADR Nord

ONG contractat

2.5.5

1 studiu de oportunitate
privind serviciile de
canalizare elaborat

Consultant GIZ
naționali &
internaționali

ADR Nord

ONG contractat

3. EE în Soroca
Nr.

Produs / Puncte de reper

Activităţi

Cadru temporal

Implicarea reprezentanților principali

3.1.

Planificarea şi programarea strategică locală

3.1.1

Capitolul EE în clădirile
publice al SDSE din
raionul Soroca este
elaborat
Colectarea
datelor
(chestionarel
or) cu privire
la clădirile
publice din
raionul

T4, 2014

T3, 2014

T2, 2014

T1, 2014

MSPL

Consultant GIZ
ETS național

MDRC şi
alte
ministere de
resort /
ADR-uri (se
specifică)

ADR Nord

APL-uri
(se specifică)

Consiliul
Raional Soroca

Comentarii

Soroca

3.1.2

Capitolul EE în clădirile
publice al SDSE din
raionul Soroca este
aprobat de către
Consiliul Raional Soroca
Prezentarea
proiectului
SDSE

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca

Desfăşurarea
audierilor
publice

Consultant GIZ
național ETS

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca

Aprobarea a
subcapitolelor EE din
SDSE a
raionului
Soroca

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca

4. EE în Tătărăuca Veche
Nr.

Produs / Puncte de reper

Activităţi

Cadru temporal

Implicarea reprezentanților principali

4.1

Planificarea şi programarea locală

4.1.1

359 corpuri de iluminare
LED sunt funcţionale

T4, 2014

T3, 2014

T2, 2014

T1, 2014

MSPL

MDRC şi
alte
ministere de
resort /
ADR-uri (se
specifică)

APL-uri
(se specifică)

Comentarii

Monitorizare
a

Consultant GIZ

ADR Nord

Raionul Soroca,
comuna
Tătărăuca
Veche

Realizarea
studiului
pentru
identificarea
formelor şi
domeniilor de
cooperare
intercomunita
ră

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca
APL Tătărăuca
Veche

Iniţierea CIM

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca
APL Tătărăuca
Veche

Susţinerea
instituţionalizării CIM
prin
documentare
a procesului,

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca
APL Tătărăuca
Veche

4.2

Stabilirea CIM dintre Tătărăuca Veche şi satele vecine

4.2.1

Studiul cu privire la
identificarea formelor
CIM fezabile dintre
Tătărăuca Veche şi satele
vecine elaborat

CIM între Tătărăuca
Veche şi comunităţile
vecine este creată
Aprobarea va
depinde de
studiul de
identificare a
formelor de
cooperare
între
comunităţi
Aprobarea va
depinde de
studiul de
fezabilitate

elaborarea
conceptelor
şi formelor
fezabile
Implementar
ea CIM
4.3

Măsuri invesţionale- asistenţă tehnică şi financiară

4.3.1

Procedura de predareprimire a retelelor de
iluminare stradala este
stabilită.
Elaborarea
procedurii de
predareprimire

4.3.2

4.4

Consultant GIZ
ETS național

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca
APL Tătărăuca
Veche

Aprobarea va
depinde de
studiul de
fezabilitate

Consultant GIZ

ME
ANRE
CALM

APL Tătărăuca
Veche
SA “RED-Nord
Vest”

Aprobarea va
depinde de
ANRE şi SA
„RED-Nord
Vest”
Aprobarea va
depinde de
ANRE şi SA
„RED-Nord
Vest”

Consultant GIZ

ADR Nord

APL Tătărăuca
Veche
SA “RED-Nord
Vest”

Reţelele de iluminare
stradală sunt transferate
către SA “RED Nord
Vest”
Semnarea
contractului
de predareprimire a
reţelelor de
iluminare
stradală
către SA
RED Nord
Vest
Consolidarea capacităţii prestatorilor de servicii locali şi a APL

4.4.1

Personalul serviciului de
iluminarea stradală este
calificat in gestionarea
sustenabilă
Oferirea de
consultanţă
pentru
prestatorul
de servicii de
Iluminare
stradală
Contractarea
beneficiarului
de servicii de
iluminare
stradală

Consultant GIZ

ADR Nord

APL Tătărăuca
Veche
ÎM
“TĂTĂRĂUCASERVICE”
CDL

Consultant GIZ

ADR Nord

APL Tătărăuca
Veche
ÎM
“TĂTĂRĂUCASERVICE”
CDL

Desfășurarea
unei sesiuni
de instruire
pentru
beneficiarii
de
echipament
de măsurare
a
parametrilor
de calitate a
electricităţii /
Inspectoratul
Energetic de
Stat
Desfășurarea
unei sesiuni
de instruire
pentru
beneficiarii

Consultant GIZ

Inspectoratul
Energetic de
Stat

Consultant GIZ

AEE

Aprobarea va
depinde de
APL
Tătărăuca
Veche
ÎM
“TĂTĂRĂUCA
-SERVICE”
CDL
Aprobarea va
depinde de
Inspectoratul
Energetic de
Stat

Aprobarea va
depinde de
AEE
Posibil
clădirea

de
echipament
pentru
auditul
energiei
/Agenţia
pentru
Eficienţa
Energetică
(Elaborarea
unui audit
energetic
practic)
Prezentarea
rezultatelor şi
a raportului
privind cele
mai bune
practici
primăriilor din
regiune şi
altor
comunităţi
4.4.2

Guvernului

Consultant GIZ

ADR Nord

Consiliul
Raional Soroca
APL Tătărăuca
Veche

Ajustarea /
modificarea
termenilor de
referinţă
Anunţarea
licitaţiei

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Selectarea
companiei

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

1 Ghid despre iluminarea
stradală eficientă în
zonele rurale din
Moldova este elaborat

4.4.3

4.4.3.1

Elaborarea
şi
prezentarea
Ghidului
despre
iluminarea
stradală
eficientă în
localităţile
rurale

Consultant GIZ
National ETS

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Elaborarea
TdR pentru
selectarea
prestatorului
de servicii
Anunţarea
licitaţiei

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Selectarea
companiei

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Implementarea modulului
de instruire
“Iluminarea
stradală
eficientă în
localităţile

Consultant GIZ

ADR Nord

AEE

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Modulul de instruire
“Iluminarea stradală
eficientă în localităţile
rurale din Moldova” este
elaborat

1 modul de instruire
“Iluminarea stradală
eficientă în localităţile
rurale din Moldova” este
implementat

rurale din
Moldova”
4.5

Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în îmbunătăţirea serviciilor publice locale

4.5.1

Sondajul cu privire la
rezultatele proiectului
implementat din
comunitatea Tătărăuca
Veche ținând cont de
principiului de egalitate
de şanse între sexe
elaborat

4.5.2

Elaborarea
raportului
final privind
sondajul
desfăşurat

Consultant GIZ

ADR Nord

Furnizorul de
servicii

Aprobarea va
depinde de
GIZ

Convocarea
a 3 adunări
ale
comitetului
local

Consultant GIZ

ADR Nord

APL Tătărăuca
Veche

Aprobarea va
depinde de
APL
Tătărăuca
Veche

3 întruniri ale comitetului
local de cetățeni sunt
organizate

5. EE la Spitalul raional Orhei

5.1.

Planificarea şi programarea locală

5.1.1

Planul de
gestionare a
eficienţei
energetice a
spitalului din
Orhei este
elaborat
Colectarea şi
analiza datelor

Compilarea
proiectului planului
Elaborarea planului
de gestionare a
eficienţei
energetice

Colectarea şi
analiza datelor

T4, 2014

Activităţi

T3, 2014

Produs / Puncte
de reper

T2, 2014

Nr.

T1, 2014

Cadrul temporal

Implicarea reprezentanților principali
MDRC şi
alte
MSPL
APL
ministere de
resort / ADR

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant GIZ
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

ADR Centru

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

Consiliul
Raional Orhei

Comentarii

Compilarea
proiectului planului
5.1.1.

5.2
5.3.
5.3.1

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

Consultant GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

ADR Centru

Consiliul
Raional Orhei

Planul final de
gestionare a
eficienţei
energetice a
spitalului din
Orhei este
aprobat.
Prezentarea si
aprobarea planului
final de GEE

5.1.3

termen
scurt
Consultant GIZ

Subcapitolul
“Eficienţa
energetică a
clădirilor publice”
a SDSE a
raionului Orhei
este elaborat
Cooperarea intercomunitară
Acţiuni investiţionale – asistenţa tehnică şi financiară

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

Două intrări în
Blocul de terapie
sunt renovate

Include de
asemenea şi
investiţiile din
partea Suportului
German pentru
Investiții
Achiziţionarea
lucrărilor

Monitorizarea
lucrărilor

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul

raional Orhei
Transferarea
activelor către
Beneficiar
5.3.2

ADR Centru

Consiliul
Raional Orhei

Sistemul de
termoficare
extern, instalarea
schimbătorilor de
căldură individuali
pentru IMSP
”Spitalul Raional
Orhei” este
renovat

Suportul German
pentru Investiții

Achiziţionarea
lucrărilor

Monitorizarea
lucrărilor
Transferarea
activelor către
beneficiar
5.3.3

Consultant GIZ

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

Consultant GIZ

ADR Centru

Consiliul
Raional Orhei

Sistemul clasic de
aprovizionare cu
apă caldă existent
este ameliorat
prin
suplimentarea
colectorilor solari

SGI

Achiziţionarea
lucrărilor

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

5.3.4

Monitorizarea
lucrărilor

Consultant GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

Transferarea
activelor către
Beneficiar

Consultant GIZ

ADR Centru

Consiliul
Raional Orhei

Clădirea
maternităţii este
izolată termic

SGI

Achiziţionarea
lucrărilor

Monitorizarea
lucrărilor
Transferarea
activelor către
beneficiar
5.3.5

Consultant
GIZ,
ETS
Consultant GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

Consultant GIZ

ADR Centru

Consiliul
Raional Orhei

Măsurile de
verificare postimplementare a
proiectului sunt
realizate
Monitorizarea şi
verificarea etapei
post-implementare
a proiectului

5.4.

Dezvoltarea capacităţii furnizorilor de servicii publice şi a APL

5.4.1

Personalul
spitalului este

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

Spitalele din
Orhei şi
Nisporeni,Consil
iile raionale
Orhei şi
Nisporeni

Aceste servicii sunt
prestate de către
experţi energetici
certificaţi pentru a
măsura economiile
reale după
implementarea
proiectului

calificat în ceea ce
priveşte utilizarea
sistemele de
monitorizare a
eficientei
consumului de
energie
1 Atelier de
lucru/masă rotundă
“Eficienţa
energetică în
spitale – schimb de
experienţă” –
Prezentarea
Sistemului de
Monitorizare a
Energiei Inteligente
şi a MEE (rezultate)
privind un
eveniment public.
5.4.2

3 ghiduri privind
EE a clădirilor
publice sunt
elaborate

Elaborarea ghidului
despre Sistemul de
Monitorizare a
Energiei pentru
Spitale
Elaborarea ghidului
despre protecţia
termică a clădirilor
publice

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen

ADR Centru,
MDRC.
Ministerul
Sănătăţii,
AEE

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

ADR Centru,
MDRC, AEE

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

MDRC, AEE

MDRC, AEE

Elaborarea ghidului
despre HVAC
pentru clădirile
publice
5.4.3

scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

MDRC, AEE

Opinii de la
pacienţi şi
angajaţii spitalului
din Orhei cu
privire la serviciile
medicale prestate
sunt colectate

Angajarea ONG,
companiei locale

Elaborarea
chestionarului,
multiplicarea

Chestionarea
pacienţilor şi
angajaţilor
Spitalului din Orhei
cu privire la
serviciile medicale
prestate
Prezentarea
rezultatelor în
cadrul unui
eveniment public

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt
Consultant
GIZ,
experţi

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

ADR Centru

Spitalul din
Orhei

ADR Centru,
MDRC, AEE,
Ministerul
Sănătăţii

Spitalul,
Consiliul
Raional Orhei

pe
termen
scurt
5.4.5

Personalul tehnic
este instruit în
utilizarea
măsurilor EE
implementate
Instruirea
personalului tehnic
al Spitalelor din
Orhei

5.4.6

5.5.
5.5.1

Consultant
GIZ,
experţi
pe
termen
scurt

ADR Centru

Spitalele din
Orhei şi
NIsporeni,
Consiliile
raionale

Performanţa
energetică a 2
clădiri este
certificată
Certificarea
performanţei
energetice a două
clădiri ale Spitalului
din Orhei
Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în ameliorarea serviciilor publice locale
Setul de materiale
pentru campanii
de informare şi
sensibilizare este
elaborate cu
tematica
“Eficienţa
Energetică a
clădirilor publice”
Elaborarea setului
Consulde materiale pentru
tant
ADR Centru,
campaniile de
GIZ,
informare şi
experţi
MDRC, AEE
sensibilizare
pe
termen

Legislaţie
secundară
neaprobată

Spitalul din
Orhei, Consiliul
raional Orhei

scurt
5.5.2

Activităţi
informaţionale şi
educaţionale
pentru utilizatorii
finali sunt
organizate
Organizarea
activităţilor
informaţionale şi
educaţionale pentru
utilizatorii finali:
- la nivel de spital
- la nivel
raional/regional

ADR Centru

Consultant GIZ

ADR Centru

Consultant GIZ

ADR Centru,
MDRC, AEE

Spitalul,
Consiliul
Raional Orhei

Consultant GIZ

ADR Centru,
Ministerul
Sănătăţii

Consiliul
Raional Orhei,
Comitetul
director local

- la nivel naţional

5.5.3

3 întruniri ale
comitetului local
de cetățeni (cu
accent plasat pe
dimensiunea de
gen) sunt
organizate
Organizarea a 3
întruniri ale
comitetului local de
cetățeni

Spitalul,
Consiliul
Raional Orhei
Spitalul,
Consiliul
Raional Orhei

Consultant GIZ

6. EE la Spitalul raional Nisporeni

6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1

Planificarea şi programarea locală
Cooperarea intercomunitară
Acţiuni investiţionale – asistenţa tehnică şi financiară
Blocul chirurgical al
spitalului din Nisporeni
izolat şi exteriorul
blocului reabilitat
Achiziţionarea lucrărilor de
izolare și reabilitare a
blocului chirurgical

Monitorizarea lucrărilor de
izolare și reabilitare a
blocului chirurgical

Transferarea activelor către
Beneficiar
6.3.2

T4, 2014

Activităţi

T3, 2014

Produs / Puncte de reper

T2, 2014

Nr.

T1, 2014

Cadrul temporal

Implicarea reprezentanților principali
MDRC şi
alte
MSPL
ministere
APL
de resort,
ADR

Comentarii

Suport
investiţional
GIS
Consultant
GIZ, expert
pe termen
scurt

ADR Centru

Consultant
GIZ

ADR Centru

Consultant
GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Nisporeni,
Consiliul
Raional
Nisporeni
Spitalul din
Nisporeni,
Consiliul
Raional
Nisporeni
Consiliul
Raional
Nisporeni

Acţiuni de verificare la
etapa de postimplementare a
proiectului sunt efectuate
Monitorizarea şi verificarea la
etapa de post-implementare
a proiectului

Consultant
GIZ, expert
pe termen
scurt

ADR Centru

Spitalul din
Nisporeni,
Consiliul
Raional
Nisporeni

aceste
servicii sunt
prestate de
către experţi
în energetică
certificaţi
pentru a

măsura
economiile
reale, după
implementar
ea
proiectului
6.4.
6.4.1

Consolidarea capacităţilor operaţionale şi funcţionale ale prestatorului de servicii publice şi APL
Personalul tehnic este
instruit în ceea ce
priveşte utilizarea
măsurilor de EE
implementate
Formarea personalului tehnic
al spitalelor din Nisporeni

6.5.
6.5.1

Consultant
GIZ, experţi
pe termen
scurt

Comunitatea mobilizată şi cetăţeni implicaţi în procesul de îmbunătăţire a serviciilor publice locale
3 întruniri ale comitetului
local de cetățeni (cu
accent plasat pe
dimensiunea de gen) sunt
organizate
Organizarea a 3 întruniri
ale comitetului local de
cetățeni
Consultant
GIZ

ADR Centru

Spitalul din
Nisporeni,
Consiliul
Raional
Nisporeni

ADR
Centru,
Ministerul
Sănătăţii

Consiliul
Raional
Nisporeni,
Comitetul
Director
Local

Urmează să
stabilim CLC

7. MDS în Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti

Nr.

Produs / puncte de
reper

Activităţi

Cadrul temporal

Implicarea reprezentanților principali

7.1.

Planificarea şi programarea locală

7.1.1

Capitolul MDS al
SDSE a raionului
Şoldăneşti elaborat
şi aprobat

T4, 2014

T3, 2014

T2, 2014

T1, 2014

MSPL

MDRC şi
alte
ministere
de resort /
ADR

APL
(specifică)

Aprobarea va depinde de
simţul proprietăţii şi
angajamentului
Consiliului raional
Oferirea
consultanţei in
elaborarea
capitolului
MDS al SDSE

Consultant
GIZ
ETS național
și
internațional

ADR
Centru

Consiliul
Raional
Şoldăneşti

Organizarea a
3 mese
rotunde
Aprobarea
SDSE
Şoldăneşti
7.1.2

Capitolul MDS al
SDSE a raionului
Floreşti elaborat şi
aprobat

Comentarii

Consiliul
Raional
Şoldăneşti
Consultant
GIZ
ETS național
și
internațional

ToR elaborate

Organizarea
meselor
rotunde,
consultanţă
Aprobarea
SDSE Florești
7.1.3

7.2

7.2.1

7.3

7.3.1

Consultant
GIZ
ETS național
și
internațional
Consultant
GIZ

ADR Nord

Consiliul
Raional
Floreşti

ADR Nord

Consiliul
Raional
Floreşti

Consultant
GIZ

ADR Nord

Consiliul
Raional
Floreşti

ADR
Centru

Consiliul
Raional
Rezina

Capitolul MDS al
SDSE a raionului
Rezina elaborat şi
aprobat

ETS naționali
și
internaționali

Coordonarea
elaborării
capitolului
MDS Rezina
de altă
companie
Cooperarea intercomunitară

Consultant
GIZ

Companiile sunt
înregistrate la
Camerele
Înregistrării de Stat
(Şoldăneşti şi
Floreşti SA)
Acţiuni investiţionale – asistenţă tehnică şi financiară

Consultant
GIZ

Schiţele tehnice
pentru Centrul
regional de

ETS naționali
și
internaționali

management al
deşeurilor din
Şoldăneşti sunt
elaborate și
aprobate
Efectuarea
achiziţiei
publice pentru
selectarea
companiei
proiectante
Elaborarea
schiţei tehnice
pentru Centrul
regional de
management al
deşeurilor din
Şoldăneşti
Primirea
aprobărilor din
partea
expertizei
tehnice şi a
expertizei
mediului
Pregătirea
documentelor
şi licitaţiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Identificarea
surselor
suplimentare
pentru
construcţie
Plasarea
anunţului
despre
achiziţia
publică pentru
construcţia

Consultant
GIZ

MDRC,
MM, ADR
Nord

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Centrului de
management a
deşeurilor din
Şoldăneşti
Procesul
licitaţiei

7.3.2

7.3.3

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Semnarea
contractului cu
compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Efectuarea
achiziţiei
publice pentru
selectarea
companiei
proiectante
Elaborarea
Evaluării
impactului
asupra
mediului de
către companie
Coordonarea
cu locuitorii

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Obţinerea
aprobărilor de
la expertiza
mediului

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Studiul cu privire la
impactul asupra
mediului este
elaborat

Desenele tehnice
pentru staţia de
transfer din
Cotiujenii Mari

ETS naționali
și
internaționali

elaborate si
aprobate
Efectuarea
achiziţiei
publice pentru
selectarea
companiei
proiectante
Elaborarea
schiţelor
tehnice pentru
staţia de
transfer din
Cotiujenii Mari
Obţinerea
aprobărilor de
la expertiza
tehnică şi de la
cea a mediului
Identificarea
surselor pentru
construcţia
staţiei de
transfer
Pregătirea
documentelor
de licitaţie
pentru
construcţie
7.3.4

Desenele tehnice
pentru staţia de
transfer în Floreşti
sunt elaborate si
aprobate

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord,
MDRC,
MM,GIZ

Consultant
GIZ

Compania
proiectantă
selectată

National &
International
ETS

Efectuarea
achiziţiei
publice pentru
selectarea

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

companiei
proiectante
Elaborarea
schiţelor
tehnice pentru
staţia de
transfer din
Floreşti
Obţinerea
aprobărilor de
la expertiza
tehnică şi de la
cea a mediului
Identificarea
surselor pentru
construcţia
staţiei de
transfer
Pregătirea
documentelor
de licitaţie
pentru
construcţie
7.3.5

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord,
MDRC,
MM,GIZ

Consultant
GIZ

ADR Nord

Achiziţie
publică

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Semnarea
contractului cu
compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
proiectantă
selectată

Construcţia
Centrului regional
de management al
deşeurilor din
Şoldăneşti este
iniţiată

Compania
selectată

Demararea
lucrărilor de
construcţie
7.3.6

Construcția staţiei
de reciclare în
Floreşti este inițiată

Semnarea
contractului cu
compania
selectată
Demararea
lucrărilor de
construcţie
Grantul local pentru
lichidarea
gunoiştilor
neautorizate şi
evacuarea
deşeurilor de la
platforme le
construite este
implementat

ADR
Centru

ETS național
&
internațional
Identificarea
surselor pentru
construcţia
staţiei de
reciclare
Pregătirea
documentelor
de licitaţie
pentru
construcţie
Achiziţii publice

7.3.7

Consultant
GIZ

Consultant
GIZ

ADR Nord,
MDRC,
MM,GIZ

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

Consultant
GIZ

ADR Nord

Compania
proiectantă
selectată

ETS naționali

Dependent de
identificarea banilor şi
semnarea Acordului de
Finanţare

Pregătirea
cererii de către
APL Şoldăneşti

Consultant
GIZ

ADR
Centru

SA
Şoldăneşti,
APL
Şoldăneşti

Consultant
GIZ

ADR
Centru

SA Şoldăneşti

Elaborarea
TOR pentru
selectarea
companiei care
va elabora
Businessplanul
Coordonarea
TOR cu
partenerii TR

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Anunţul
licitaţiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Procesul
licitaţiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Transferul
banilor
Activităţi de
curăţare în
Şoldăneşti
7.4.

Consolidarea capacităţii prestatorilor de servicii publice şi a APL

7.4.1

Planul de afaceri
pentru cele 2 S.A din Şoldăneşti şi
Floreşti este
elaborat

7.4.2

Etichetele sunt
lipite pe pubele

7.4.3

Containere (cu
etichetele relevante
aplicate pe ele) la
platforme sunt
distribuite
Containere (cu
etichetele relevante
aplicate pe ele) în
locurile publice
sunt distribuite
Deșeurile din
localităţile 35 sunt
colectate,
depozitate,
prelucrate și
reciclate

7.4.4

7.4.5

Selectarea
companiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Elaborarea
Planului de
afaceri pentru
ambele S.A din
Şoldăneşti şi
Floreşti

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Personalul SA
din Şoldăneşti
Consultant
GIZ

ADR
Centru

Personalul SA
din Şoldăneşti

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

ADR
Centru,
Nord

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

ETS național

Colectarea
deşeurilor
reziduale şi
depozitarea
acestora la cea
mai apropiată
gunoişte
temporară

Consultant
GIZ

Colectarea
deşeurilor
reciclabile şi
prelucrarea lor
la Staţia de
salvare a
deşeurilor
reciclabile.
7.4.6

Personalul
prestatorilor de
servicii de MDS
este calificat

ETS naționali
și
internaționali
Formări ale
personalului
SA din
Şoldăneşti şi
Floreşti
Participarea
personalului
SA la modulele
elaborate de
către expert

7.4.7

7.5

7.5.1

SA Şoldăneşti
şi Floreşti

Consultant
GIZ
ETS naționali
și
internaționali
Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

SA
Şoldăneşti,
personalul din
Floreşti

ADR
Centru,
Nord

SA
Şoldăneşti,
personalul din
Floreşti

1 Vizită de studiu în
National &
ADR
cadrul proiectelor
International
Centru
de cooperare
STE
intercomunitară
Consultant
reuşite în domeniul
GIZ
MDS din țările UE
este organizată
Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în ameliorarea serviciilor publice locale

APL I şi II din
Şoldăneşti,
Floreşti şi
Rezina

Campania de
sensibilizare
(importanţa
colectării separate
a deşeurilor pentru
protecţia mediului

APL I şi II din
Şoldăneşti,
Floreşti şi
Rezina

Consultant
GIZ
National ETS

ADR
Centru

şi sănătatea
omului) este
implementată

7.5.2

Elaborarea
materialelor
promoţionale

Consultant
GIZ

ADR
Centru

ONG Habitat

Imprimarea şi
producerea
materialelor

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Emisiuni TV,
radio

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Lecţii în şcoli
consacrate
subiectului în
cauză
Adunări publice

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Adunări pentru
stabilirea CLC

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Formarea şi
planificarea
adunărilor cu
CLC

Consultant
GIZ

ADR
Centru,
Nord

ONG Habitat

Pregătirea TdR

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Publicaţii (broşuri,
bannere) sunt
elaborate şi
distribuite

7.5.3

Coordonarea
TdR cu
partenerii

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Anunţarea şi
desfăşurarea
licitaţiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Selectarea
companiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Pregătirea
design-ului
materialelor

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Coordonarea
design-ului

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Publicare şi
instalare

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Elaborarea
TdR

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Coordonarea
TdR cu
partenerii

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Anunţarea şi
desfăşurarea
licitaţiei

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Sondajul de
apreciere a
satisfacţiei (studiu
de referinţă) este
efectuat

Selectarea
companiei
pentru sondajul
de apreciere a
satisfacţiei
Efectuarea
sondajului de
apreciere a
satisfacţiei în
35 de localităţi
Prezentarea
rezultatelor în
cadrul meselor
rotunde
Pregătirea
raportului

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

Consultant
GIZ

ADR
Centru

Compania
selectată

8. AAC în raionul Cahul
Activităţi

Cadrul temporal

Implicarea reprezentanților principali

8.1.

Planificarea şi programarea locală integrată

8.1. 1.

Studiul de
fezabilitatea cu
privire la
agregarea
serviciului AAC
in Cahul finalizat
si aprobat

T4, 2014

T3, 2014

MSPL
T2, 2014

Produs / Puncte
de reper

T1, 2014

Nr.

MDRC,
alte
ministere
de resort
sau ADR
(se
specifică)

APL-uri (se
specifică)

Comentarii

8.1.2

8.2.
8.2.1

Finalizarea
elaborării
proiectului SF

Consultant
GIZ

ADR Sud

Aprobarea
studiului de
fezabilitate final

Consultant
GIZ

ADR Sud

Consiliul
Raional
Cahul

Lecţiile învăţate
Prezentarea
privind
lecţiilor învăţate
elaborarea SF in privind
AAC sunt
elaborarea SF
colectate şi
în AAC
prezentate
Cooperarea intercomunitară

Consultant
GIZ

MDRC,
ADR Sud,
Ministerul
Mediului

APL,
Consiliul
Raional
Cahul,
donatori

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul
raional Cahul

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

APL,
Consiliul
raional Cahul

Cooperarea
intercomunitară
între 4 APL-urile
raionului Cahul
este stabilită
Crearea
grupului de
lucru privind
insitutionalizarea serviciului
regional AAC in
localitățile
Cahul, Roșu,
Manta și
Crihana
Ateliere de
lucru (6) cu
privire la
instituţionaliza/r
ea prestatorului
regional de
servicii de AAC

4 decizii de
participare CIM
semnate si 1
acord cu 4 APL
semnat

8.2.2.

8.3.
8.3.1

Aprobarea (de
principiu) de
către APL în
scopul
cooperării în
sectorul AAC
Vizită de studiu
CIM în una din
țările baltice

Aprobarea de
către APL
Acordului de
Cooperare
Intercomunitară
în scopul
organizării
serviciilor AAC
Semnarea
Acordului de
Cooperare
Intercomunitară
în scopul
organizării
serviciilor AAC
Procesul de
Initierea
reorgainzare al
procesului de
IM Apa-Canal
reorganizare a
Cahul este
Im Apa-Canal
iniţiat
Cahul in
operator
regional
Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor
Infrastructura
pentru prestarea
serviciilor de
canalizare în
satul Roşu este
îmbunătăţită

APL I,
Consiliul
raional Cahul

Consultant
GIZ,

ADR Sud

APL
Operator
APL I,
Consiliul
raional Cahul

APL I,
Consiliul
raional Cahul

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Operatorul
AAC,
Consiliul
raional Cahul

8.3.2.

Achiziţii publice
– achiziţionarea
lucrărilor de
construcţie

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Roşu

Construcţia
conductelor de
canalizare de
18 km

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Roşu

Proiectarea a
935 racorduri la
sistemul de
canalizare
Achiziţii publice
– achiziţionarea
lucrărilor de
racordare

Consultant
GIZ, ETS

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Roşu

Efectuarea a
250 de
racorduri la
sistemul de
canalizare
Transferul de
proprietate
către APL Roşu

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Roşu

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Roşu

Procurarea
lucrărilor de
construcţie prin

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Cahul

1 Staţie de
epurare a apei
din raionul
Cahul este
reabilitată

intermediul
achiziţiilor
publice
Lucrări de
construcţie

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Cahul

Transferul de
proprietate
către APL
Cahul

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul local
Cahul

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

APL Cahul

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

APL
Leova,
Taraclia,
Cantemir,
Cimislia,
Basarabeasca,
Causeni,
Stefan
Voda

8.4.

Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale şi a prestatorilor de servicii

8.4.1.

Capacitatea a 15
operatori de
servicii AAC,
inclusiv a IM
„Apă-Canal
Cahul” este
consolidată
6 module din
planul de
acțiuni privind
consolidarea
capacităţii a 15
operatori de
servicii AAC din
tara
Elaborarea
unui studiu
privind
capacitățile
operatorilor de
servicii AAC în
regiunea Sud

În cooperare cu AMAC si
donatori.
Este subcontractată
compania care să
implementeze planul de
acţiuni.

8.4.2.

Elaborarea
programului și
a materialelor
de instruire a
modulului de
contabilitate
„Evidența
Consumatorilor”

Consultant
GIZ,

ÎM “ApăCanal
Cahul”

Instruirea
colaboratorilor
operatorului ÎM
“Apă-Canal
Cahul”privind
implementarea
modulului de
contabilitate
„Evidența
Consumatorilor”
Procurarea si
instalarea
modululu/softului GIS

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

ÎM “ApăCanal
Cahul”

GIZ

ADR Sud

ÎM “ApăCanal
Cahul”

Capacitata
colabratorilor
operatorului ÎM
“Apă-Canal
Cahul”privind
GIS și
implementarea
modulului de
contabilitate
„Evidenta
Consumatorilor”
consolidată.

8.5.
8.5.1.

(geographical
informational
system) pentru
operatorul ApăCanal Cahul
Instruirea
GIZ
ADR Sud
ÎM “Apăcolaboratorilor
Canal
operatorului ÎM
Cahul”
“Apă-Canal
Cahul” privind
implementarea
GIS
Participarea la
GIZ
ADR Sud
ÎM “ApăConferința
Canal
TehnicoCahul”
Științifică
“Performanța în
serviciile apăcanal”
Participarea la
ÎM “Apăconcursul
Canal
„Detecția
Cahul”, 2
pierderilor de
persoane
apă”
Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în procesul de îmbunătăţire a serviciilor publice locale
Campania de
sensibilizare cu
privire la
necesitatea
utilizării apei
potabile (cu
accentul plasat
pe dimensiunea
de gen) este
implementată
Crearea
grupului de
lucru

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

APL Cahul

ONG
subcontractat,
GIZ

ADR Sud

APL Cahul
Servicii
desconcen
trate

16-18 iunie București

Ediția a VII-a, 7-9 iunie

Contractarea ONG

Organizarea
conferinţei de
lansare a
campaniei de
sensibilizare
Organizarea a
32 întâlniri
publice
Organizarea a
70 de lecţii
tematice
desfăşurate în
şcoli
Elaborarea si
distribuirea
materialelor
promoționale
400 postere,
calendare, 3
reportaje video
promoţionale
Organizarea
conferinţei de
totalizare a
rezultatelor
atinse din 2014
8.5.2.

4 întruniri ale
comitetului local
de cetățeni din
Roșu (conform
principiului
egalităţii de
şanse între
sexe) sunt
organizate

Consultant
GIZ

ADR Sud

APL Roşu

Organizarea a
4 întruniri ale
comitetului
local de
cetățeni din
Roșu

9. AAC în raionul Leova
Activităţi

Cadru temporal

Semnarea
acordului de
înțelegere cu
privire
asistența
tehnică în
AAC pentru
raionul Leova

Managerul de
proiect

ADR Sud

Reprezentanții APL I
si II

Colectarea
datelor cu
privire la
AAC din

Consultant
GIZ
ETS

ADR Sud

Reprezent
antul
Consiliului
Raional

Planificarea şi programarea locală integrată

9.1. 1.

Acordul de
înţelegere cu privire
asistența tehnică în
AAC pentru raionul
Leova este aprobat

T4, 2014

APL-uri
(se
specifică)

T3, 2014

MDRC şi
alte
ministere de
resort (se
specifică)

9.1.

9.2.2

Implicarea reprezentanților principali
MSPL

T2, 2014

Produs / Puncte
de reper

T1, 2014

Nr.

Capitolul privind
AAC din SDSE a
raionului Leova
este actualizat

Comentarii

Depinde de voința politica
la partenerilor

raion

9.3.3

Leova

Consultarea
cu grupul de
lucrul a
opțiunilor
AAC propuse
Elaborarea
proiectului
capitolului
privind AAC
a SDSE a
raionului
Leova
Aprobarea
capitolului
AAC din
SDSE

Consultant
GIZ

ADR Sud

Consultant
GIZ

MDRC, ADR
Sud

Raionul
Leova

Elaborarea
studiului de
fezabilitate
privind AAC
a raionului
Leova
Vizită de
studiu in
Romania

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul
Raional
Leova

Consultant
GIZ, ETS

ADR Sud

Consiliul
Raional
Leova

Studiul de
fezabilitate cu
privire la AAC în
raionul Leova este
elaborat

9.2.

Cooperarea intercomunitară

9.2.1

Cooperarea
intercomunitară
între APL-le
raionului Leova

este inițiată
Elaborarea
planului de
implementar
ea
conceptului
de CIM
posibil in
raionul Leova

Consultant
GIZ, ETS

9.3.

Îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor

9.4.

Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale şi a prestatorilor de servicii

9.4.1.

6 module din
planul de acţiuni
privind
consolidarea
capacităţii
operatorului de
serviciu ACC din
Leova sunt
implementate

9.5.

ADR Sud

ImplementaConsultant
ADR Sud
rea a 6
GIZ, ETS
module din
planul de
acţiuni
privind
consolidarea
capacităţii
operatorului
de serviciu
ACC din
Leova
Mobilizarea comunităţii şi implicarea cetăţenilor în îmbunătăţirea serviciilor publice locale

Consiliul
Raional
Leova

APL Leova

Instruirea personalului
prestatorului de servicii în
comun cu cei din Cahul

DOMENIUL DE INTERVENȚIE (DI) 2: PLANIFICAREA ȘI PROGRAMAREA REGIONALĂ
Planul de activitate al DI 2 „Planificarea și programarea regională” (PPR) al proiectului GIZ MSPL pentru anul 2014 prezintă
activităţile planificate care vor duce la atingerea Obiectivului Specific al DI 2: „Autorităţile publice regionale şi locale planifică în mod
eficient investiţii strategice în cele trei sectoare prioritare: aprovizionare cu apă şi canalizare, managementul deşeurilor solide şi
eficienţa energetică în clădirile publice.”
Progresul obţinut în atingerea Obiectivului Specific al DI 2 va fi măsurat prin intermediul indicatorilor de succes, prezentaţi mai jos.
Indicatorii de succes pentru DI 2:


Indicator 1: Cele trei Agenții de Dezvoltare Regională au facilitat procesul de dezvoltare a conceptelor de proiecte viabile în
sectroarele prioritare, echivalent valorii totale de 170 mln. euro



Indicator 2: 70% dintre părțile interesate din 30 de autorități publice locale implicate în planificarea și programarea locală își
exprimă satisfacția cu privire la capacitățile de facilitare/promovare a Agențiilor de Dezvoltare Regională.



Indicator 3: 75% din conceptele de proiecte promovate de către Agențiile de Dezvoltare Regională sunt examinate
amănunțit în ceea ce privește impactul asupra mediului ținînd cont de reglementările naționale.

Activităţile planificate se vor implementa în cele 3 regiuni - Nord, Centru și Sud – și acoperă următoarele sectoare:





Aprovizionare cu apă şi canalizare - AAC
Eficienţa energetică în clădirile publice - EE
Managementul deşeurilor solide - MDS
Drumuri regionale și locale - DRL

De asemenea, DI 2 va implementa o serie de activități complementare, precum ar fi:






Suportul complementar al sectorului privat
Consolidarea capacității Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în programe de cooperare transfontalieră
Consolidarea capacității AAP în instruirea în domeniul planificării și programării regionale
Consolidarea capacității MDRC/ADR în monitorizarea și evaluarea bazată pe rezultate (MBR)
Consolidarea capacității MDRC/ADR în comunicare internă și externă

1. Managementul DI 1 şi domeniile interdisciplinare

1.1.

1.2.

1.3.

Planificarea,
monitorizarea şi
evaluarea comună,
raportarea pe marginea
activităţilor proiectuluipilot sunt organizate
Cel puțin 8 sesiuni de
coordonare sectoriale în
DI 1 și DI2 organizate
A 4-a Conferință
internațională cu
genericul Depășirea
disparităților regionale
organizată

Implicarea reprezentanților principali
T4, 2014

Cadru temporal
T3, 2014

Activităţi

T2, 2014

Produs / Puncte de reper

T1, 2014

Nr.

MSPL

MDRC şi
alte
ministere de
resort)

ADR
(se
specifică)

Comentarii

1.

PLANIFICARE REGIONALĂ SECTORIALĂ
11 Programe regionale sectoriale
aprobate pt 4 sectoare (MDS, EE,
AAC, RLR ) in 3 regiuni de
dezvoltare (Nord, Sud, Centru);

1.1.

Sectorul: Eficiența energetică în clădirile publice (EE)

1.1.1.

3 PRS în EE aprobate de CDR în 3
regiuni de dezvoltare

1.2.

Sectorul: Managementul deșeurilor solide (MDS)

1.2.1.

2 PRS în MDS aprobate de CDR în
2 regiuni de dezvoltare (Nord,
Centru)

1.3.

Sectorul: Drumuri regionale și locale (DRL)

1.3.1.

3 Programe regionale în sectorul
DRL elaborate și aprobate în 3
regiuni de dezvoltare (Nord, Sud,
Centru)
3 Grupuri de lucru sectoriale
regionale în DRL create; 3 ateliere
de lucru sectoriale implementate în
fiecare regiune

Aprobarea PRS în EE

Aprobarea PRS în EE

Crearea GrLSR în sectorul DrLR

ADR-uri

APL-uri

CRD-uri

alte AAPC

MDRC

MSPL
(GOPA 2)

T4, 2014

Activități

T3, 2014

Produs / puncte de reper

Implicarea reprezentanților
principali

T2, 2014

Nr.

Cadrul temporal
T1, 2014

2. Planificarea regional sectorială și dezvoltarea proiectelor
Comentarii

Organizarea atelierelor de lucru de
planificare regional sectorială
6 ateliere de lucru sectoriale
implementate în fiecare regiune;
metodologia de identificare a CPP
elaborate și aprobată; 3 capitole a
PRS în DRL elaborate;progresele în
PRS în DRL prezentate donatorilor

Organizarea atelierelor de lucru de
planificare regional sectorială

Elaborarea/aprobarea metodologiei de
identificare a CPP
Elaborarea PRS în DRL
Comunicarea/participarea la ședințe cu
donatorii despre PRS în DLR
3 ateliere de lucru sectoriale
implementate în fiecare regiune; 3
proiecte de PRS în DRL elaborate,
consultate și aprobate preliminar de
către GIZ,MDRC/ADR, MTID,GL

Organizarea atelierelor de lucru de
planidicare sectorială regională– prezentarea
rezultatelor preliminare/intermediare
Elaborarea PRS în DRL
Consultarea și aprobarea preliminară a
proiectelor PRS în DRL a diferite nivele

1.4.

CPP în DRL promovate în ședințele
donatorilor

Comunicarea/participarea la ședințe cu
donatorii despre PRS în DLR

3 PRS în DRL aprobate de către
CDR în fiecare regiune

Aprobarea PRS de către CDR în fiecare
regiune

Sectorul: Aprovizionare cu apă și canalizare (AAC)

1.4.1

3 Programe regionale în sectorul
AAC elaborate și aprobate de CDR
in 3 regiuni de dezvoltare (Nord,
Centru, Sud).
6 ateliere de lucru sectoriale
implementate în fiecare regiune;
metodologia de identificare/elaborare
a PPC aprobată de către MDRC și
MM; 3 proiecte de PRS în AAC de
către GIZ

Organizarea atelierelor de lucru de
planificare regional sectorială

Elaborarea metodologiei de identificare și
elaborare a CPP

Elaborarea proiectelor PRS în AAC
Consultarea și aprobarea PRS în AAC de
către GIZ
3 ateliere de lucru sectoriale
implementate în fiecare regiune;
metodologia de identificare a CPP
aprobată de către GL; 3 PRS în AAC
aprobate de MDRC, MM și CDR

Organizarea atelierelor de lucru de
planificare regional sectorială

Consultarea și aprobarea PRS în AAC a
diferite nivele
Lista PPC în AAC aprobată de
MDRC

Aprobarea formală a PPC în AAC
Comunicarea/participarea la ședințele
donatorilor

2. DEZVOLTAREA PROIECTELOR/IMPLEMENTAREA PRS
1.5

Sectorul: Eficiența energetică în clădirile publice (EE)
33 de echipe de proiect stabilite;33
vizite în teren efectuate; CPP în EE
promovate la ședința donatorilor;

Stabilirea echipei de proiect pentru fiecare
proiect

Efectuarea vizitelor în teren pentru
efectuarea lucrărilor de dezvoltare a
posibilelor proiecte EE în 3 regiuni
Comunicarea/participarea la ședința
donatorilor
3 GL sectoriale refocusate spre
implementarea PRS în EE, inclusiv
proiectele EE din planul de acțiuni;
24 CVP aprobate la nivel
interministerial

Întrunirea GL sectorial

Elaborarea CVP
Aprobarea a 24 CVP la nivel interministerial
18 CVP aprobate de MDRC, 3
regiuni de dezvoltare;

Aprobarea listei de CVP

3 sesiuni cu GL privind progresul de
implementare a planului de actiuni al
PRS în EE efectuate; CVP în valoare
de 3.6 milioane EURO elaborate pînă
la etapa 3.9;echipa de proiect CVP
formată; CVP în EE promovate la
ședința donatorilor;

Întrunirea GL sectorial

Identificarea și elaborarea CVP (Bloc A, Bloc
B, Bloc C)
Formarea echipei CVP
Comunicarea/participarea la ședința
donatorilor
2.1.

Sectorul: Managementul deșeurilor solide (MDS)
Abordarea în 2 faze acceptată de
părțile interesate; GL sectorial în

Acceptarea fazelor ce grupează zonele MDS

Alți actori, SF.
Sud

regiunea Sud formată; 3 ateliere de
lucru ale GL sectoriale refocusate pe
implementarea PRS în MDS și a
planurilor de acțiuni efectuate; 3
echipe de proiect în jurul zonelor
MDS formate; 3 ateliere de lucru cu
echipele de proiect (1x3/CPP)
effectuate; 3 planuri de lucru agreate;
3 comunicate de presă elaborate și
distribuite; CPP promovate la
ședințele donatorilor
Formarea grupului de lucru sectorial în
regiunea Sud
Organizarea atelierelor de lucru/ședințelor
GL sectoriale
Formarea echipelor de proiect în jurul
zonelor DMS
Organizarea atelierelor de lucru cu echipele
de proiect
Raportarea progreselor și promovarea CPP
la întrunirea donatorilor sau alte forumuri
Informarea și organizarea consultațiilor
publice
3 studii de fezabilitate (SF) initiate; 3
EIMI initiate; 3 comunicate de presă
elaborate și distribuite; 3 ateliere de
lucru cu echipele de proiect
(1x3/CPP) efectuate; crearea a 3
depozite acceptată

Dezvoltarea SF și a EIMI

Informarea și organizarea consultațiilor
publice
Organizarea atelierelor de lucru cu echipele
de proiect
3 ateliere de lucru cu echipele de
proiect (1x3 zone MDS) efectuate; 3
CVP definite; 3 comunicate de presă
elaborate și distribuite

Organizarea atelierelor de lucru cu echipele
de proiect
Informarea și organizarea consultațiilor
publice

Elaborarea CVP
3 ateliere de lucru ale GL sectoriale
privind progresul în implementarea
PRS în MDS și a planurilor de acțiuni
efectuate; faza a doua inițiată; 2
ateliere de lucru cu echipele de
proiect (1x3 regiuni), toate CVP cu
valoarea investițională de 26 milione
EURO definite; 3 CPV transmise la
MDRC; 3 CPV prezentate Comisiei
Interministeriale; ; 3 comunicate de
presă elaborate și distribuite; CVP
promovate la sedinta donatorilor,
MM, Consiliul de coordonare AAC

Organizarea atelierelor de lucru/ședințelor
GL sectoriale

Organizarea atelierelor de lucru cu echipele
de proiect
Elaborarea CVP
Informarea și organizarea consultațiilor
publice
Raportarea progreselor și promovarea CPP
la întrunirea donatorilor și la alte forumuri
Inițierea fazei a doua
2.3.

Sectorul: Drumuri regionale și locale (DRL)
Metodologia de identificare a CPPurilor aprobate de MDRC

Aprobarea metodologiei de identificare a
proiectelor( procesele, metodele, criteriile)

3 liste de PPC în DRL în valoare
totală de investiții de 90 milioane
EURO identificate și aprobate de GL
sectoriale din 3 regiuni

Identificarea proiectelor în regiuni

26 de echipe de proiect formate

Formarea echipelor de proiect

Faza de pre-fezabilitate a 26 CPP
finalizată; Lista CPV-urilor definitivată

Dezvoltarea ulterioară a CPP și inițierea a
CVP

2.4.

Sectorul: Aprovizionarea cu apă și canalizare (AAC)
33 Echipe de proiect AAC formate;
33 vizite în teren a proiectelor AAC,
33 formate de proiect CPP analizate

Formarea echipelor de lucru a proiectului
Efectuarea vizitelor în teren
Dezvoltarea ulterioară a CPP-urilor

60 vizite în teren a proiectelor AAC,
33 Profile de Proiect finalizate; 33
CPP (în valoare de 50 milioane
EURO) aprobate de MDRC;
abordarea metodologică de
dezvoltare a CPV agreată; 12 CPVuri (în valoare de 25 mln EURO)
aprobate de comisia interministerială

Efectuarea vizitelor în teren

Dezvoltarea ulterioară a CPP
Aprobarea listei de CPP
Identificarea și evaluarea CPV
1 ședință de coordonare cu 12
echipe de proiect organizată, SF și
EIMI inițiate

Dezvoltarea ulterioară a CVP
Întrunirea echipelor de proiect
Inițierea SF și a EIMI

3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR

3.1.

Raportul cu privire la evaluarea
intermediară a planificării sectoriale
regionale finalizat, aprobat și
diseminat actorilor interesați; 3
sesiuni de prezentare a abordărilor
Scenariului B la CDR organizate;

Elaborarea și consultarea raportului cu
privire la evaluarea intermediară a planificării
sectoriale regionale

calea de dezvoltare a proiectelor
finalizată

Prezentarea scenariului B
Organizarea seminarului cu tematica calea
de dezvoltare a fluxului de proiecte pentru
colaboratorii GIZ

3.2.

Recomandările raportului cu privire la
evaluarea intermediară a planificării
sectoriale regionale implementate; 1
seminar de consolidare a capacității
MDRC/ADR in facilitarea procesului
de elaborarea a proiectelor și
management a fluxului de proiecte
organizat

Implementarea recomandărilor raportului cu
privire la evaluarea intermediară a planificării
sectoriale regionale

Organizarea sesiunilor de consolidare a
capacităților MDRC/ADR în facilitarea
procesului de elaborarea a proiectelor și
management a fluxului de proiecte
3.3.

Sumarul Planificarii Sectoriale
Regionale perfecționat; 1 AL pu
MDRC/ADR cu privire la sumarul
Planificarii Sectoriale Regionale
implementat;

Elaborarea/perfecționarea metodologiei
planificării regionale sectoriale
Organizarea atelierului de lucru pentru
discutarea sumarului planificării regionale
sectoriale
Elaborarea/perfecționarea continuă
instrumentelor de planificare

3.4.

Intstrumentele de planificare
regională sectorială pentru fiecare
sector perfecționate; abordarea
metodologică privind selectarea de
Proiecte cu aplicarea metodei de
criterii multiple in sector DRL
elaborată; 3 ateliere de lucru cu

Elaborarea/perfecționarea instrumentelor de
planificare

tematica abordarea metodologică
privind selectarea de Proiecte cu
aplicarea metodei de criterii multiple
in sector DRL desfășurate
Elaborarea abordării metodologice privind
selectarea de Proiecte cu aplicarea metodei
de criterii multiple in sector DRL (White
paper)
Organizarea atelierelor de lucru cu tematica
abordarea metodologică privind selectarea
de Proiecte cu aplicarea metodei de criterii
multiple in sector DRL
4. Dezvoltare regională pe orizontală

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

T1: 2 mese rotunde (cca 15
participanți la fiecare) organizate
T2: 1 masă rotundă (cca 15
participanți) organizată
T3: 1 masă rotundă (cca 15
participanți) organizată
T4: 1 masă rotundă (cca 15
participanți) organizată
T3: 2 ateliere de lucru (cca 60
participanți) organizate, un atelier de
o zi pentru reprezentantii CRD si APL
din GLSR si un atelier de 2 zile
pentru reprezentanții ONG,;
Elementele înbunătățite pe parcursul
anului 2014 d implicate in procesul
de DR.
T2: 1 seminar inter-regional (cca 35
participanți) cu tematica ”Guvernarea
Regională Rurală” organizat
T1: Aspectele de gen incluse în PSR
(AAC), CPP și CPV.

Acordarea de asistență și suport pentru
organizarea a 4 Mese rotunde cu genericul
“Consolidarea capacităților ADR în domeniul
gestionării eficiente a procesului de
dezvoltare regională”
Acordarea de asistență și suport pentru 2
ateliere de lucru cu participarea
reprezentantilor CRD Nord, Centru și Sud,
reprezentantilor GLSR si ONG în cadrul
Programului de consolidare a capacităților
membrilor CRD.

Acordarea de asistență și suport pentru 1
seminar inter-regional ”Guvernarea
Regională Rurală”, pentru reprezentanții
CRD Nord, Centru și Sud.
Includerea aspectelor de gen (a datelor) în
PSRe (AAC) & CPP (Experții pe Termen
Lung)
Includerea aspectelor de gender în procesul
de gender mainstreaming în CPV (ETL).

Trasarea evaluării procesului de planificare
regională sectorială dezagregate pe genuri
venite în cadrul consultărilor publice
Includerea abordării de gender
mainstreaming în studiile de fezabilitate

4.5.

T1,3,4: Aspectele de gender evaluate
pentru PrS MDS, AAC, EE, DLR .

4.6.

T4: Aspectele de gen incluse în 6
studii de fezabilitate

5.

Monitorizarea și evaluarea (M&E) bazată pe rezultate – consolidarea capacității MDRC/ADR

5.1.

Sistemul de M&E bazat pe
rezultate pentru proiectele SGI
este aplicat de către cele MDRC/3
ADR-uri

Complexitatea
suportului
acordat va
depinde de
disponibilitatea
surselor
Organizarea a 4 ateliere de lucru pentru
elaborarea modelului de rezultate pentru
proiectele pilot/SGI

5.2.

Elaborarea sistemului integrat de
monitorizare și evaluare bazat pe
rezultate este în domeniul DR
inițiată la nivel național și regional
Elaborarea și testarea metodologiei de
aplicare a sistemului integrat de monitorizare
și evaluare bazate pe rezultate a politicii de
dezvoltare regională
Identificarea și stabilirea indicatorilor
regionali de monitorizare a dezvoltării
regionale
Modificarea și completarea Instrucțiunii de
monitorizare și evaluare a măsurilor de
susținere a dezvoltării regionale, ținînd cont
de standardele europene

3. Suportul complementar al sectorului privat

1.

Planificarea şi programarea strategică

1.1

Discuţiile iniţiale cu partenerii
ce ţin de sectorul
complementar de intervenţie
sunt purtate

1.2.

Şedinţa de lansare a
activităţilor ce ţin de suportul
antreprenorilor este organizată
Grupul de Lucru (GL) este
creat

1.3.

1.4.

4 ședințe al Grupului de Lucru
sunt organizate

2.

Dezvoltarea capacităţilor

2.1.

Necesităţile de instruire sunt
stabilite

Iniţierea discuţiilor
ce ţin de sectorul
complementar de
intervenţie cu
partenerii
Organizarea
şedinţei de lansare
Identificarea
membrilor Grupului
de Lucru şi crearea
GL
Organizarea
ședințelor
trimestriale al
Grupului de Lucru

Organizarea
ședințelor de lucru
şi stabilirea
necesităţilor de
instruire

4,2014

Implicarea reprezentanților
responsabili

T

T 3,
2014

Cadrul temporal

T2,
2014

Produs/Puncte de reper Activități

T1, 2014

Nr.

MSPL

MDRC

ADR

Sectorul
privat

Comentarii

2.2.

Identificarea
operatorilor
economici ce au
participat la
procedurile de
achiziţii
Identificarea
greșelilor la
depunerea ofertelor

2.3.

2.4.

Activitățile de instruire sunt
organizate

2.5.

Documente informative (Ghidul
antreprenorului în Achiziţii
Publice) sunt elaborate

Organizarea de 12
seminare regionale
(in 4 sectoare
diferite), 3 ateliere
regionale comune,
mese rotunde cu
reprezentanţii
sectorului privat.
Identificarea
rezultatelor
(problemelor şi
obiectivelor).
Elaborarea şi
editarea ghidului
antreprenorului în
Achiziţii Publice în
comun cu Agenţia
Achiziţii Publice
(AAP)

4. Consolidarea capacității AAP în instruirea în domeniul planificării și programării regionale

1.

2 cursuri “Planificarea și
programarea la nivel local
și regional” implementate
cu instruirea a
50 persoane

2.

3 cursuri “Dezvoltarea
regionala” implementate cu
instruirea a
60 persoane

3.

Materialele de dezvoltare
profesionala pentru cursul
„Leadership” ajutate

Oragnizarea
cursurilor de
dezvoltare
profesionala privind
planificarea și
programarea la
nivel local și
regional
Implementarea
cursurilor de
dezvoltare
profesionala privind
dezvoltarea
regionala
Ședințe de lucru
organizate
Elaborarea
materialelor de
instruire (suport de
curs pentru
participant, ghidul
facilitatorului,
documentul de
curriculum)

Responsibiliăți

T4, 2014

Cadrul temporal

T3, 2014

Activități

T2, 2014

Produs / Puncte de reper

T1, 2014

Nr.

MSPL

MDRC

Comentarii

ADR

AAP

Integrarea
aspectelor de
gender în cursul
AAP “Leadership”
Organizarea ToT și
pilotare
6 studenți din cadrul AAP
au elaborat tezele de
magistru in domeniul
politicii de dezvoltare
regionala

Organizarea
ședințelor periodice
si oferirea
suportului
metodologic la
etapa de elaborare
a tezelor

5. Consolidarea capacității Cancelariei de Stat, MDRC, ADR și APL în Programe de cooperare transfontalieră

1.

Sistemul de gestionare
comună a următoarelor
Programe de cooperare
transfrontalieră 2014-2020
instituit

Organizarea
ședințelor periodice
pentru grupul de
lucru național
pentru programele
de cooperare
transfrontalieră
2014-2020
Organizarea
consultarilor cu
beneficiarii
programelor de

Implicarea reprezentanților principali

T4,2014

Cadrul temporal

T3, 2014

Activități

T2, 2014

Produs/Puncte de reper

T1, 2014

Nr.

MSPL

MDRC

ADR

Comentarii

Cancelaria de stat
/ BO Chișinău

cooperare
transfrontalieră
2.

Studiul privind impactul
programelor de cooperare
transfrontalieră 2007-2013
asupra regiunilor de
dezvoltare elaborat

Organizarea
sedintelor de lucru

Analiza proiectelor
implementate prin
programele de
cooperare
transfrontalieră si
care este impactul
lor asupra
regiunilor ținând
cont de SDR,
SNDR
Oferirea de
consultații
individuale pentru
APL cu privire la
dezvoltarea și
implementarea
proiectelor CTF
Organizarea
meselor rotunde cu
potențialii
beneficiari pentru
Programele CTF

6. Consolidarea capacităţii de comunicare a MDRC şi Agenţiilor de Dezvoltare Regională

1.

2.

Concluzii relevante ale
rapoartelor de monitorizare
mass-media, pentru a optimiza
procesele de relaţii publice ale
MDRC/ADR-urilor sunt oferite;
numărul referinţelor media în
context pozitiv despre
dezvoltare aregională creşte
datorită cluburilor de presă şi
articolelor-sindicat.

20 de jurnalişti instruiţi pentru a
acoperi mediatic subiecte
legate de dezvoltarea
regională

Oferirea unui grant
pentru o reţea
media pentru a
promova subiecte
legate de
dezvoltarea
regională pe
agenda media prin:
elaborare rapoarte
de monitorizare
media, organizare
cluburi de presă,
redactare şi plasare
articole-sindicat,
oferirea de
consultanţă în RP
MDRC şi ADRurilor
Organizarea unui
training pentru
jurnalişti: subiecte
de presă din
domeniul
dezvoltării
regionale

Implicarea reprezentanților principali

T4, 2014

Cadrul temporal

T3, 2014

Activități

T2, 2014

Produs / Puncte de reper

T1, 2014

Nr.

MSPL

MDRC

ADR

Comentarii

3.

10 specialişti MDRC/ADR-uri
instruiţi în domeniul realizării
campaniilor de conştientizare

4.

30 funcţionari MDRC/ADR-uri
instruiţi în domeniul tehnicilor
de comunicare internă şi
externă

5.

SIADR – sistemul de
management al informaţiei
conectat la SIGEDIA – este
funcţional
10 specialişti în comunicare
MDRC/ADR-uri învaţă bunele
practici UE de comunicare
publică , gestionare branduri
regionale şi management de
campanii de conştientizare

6.

Organizarea unui
atelier de producţie
în domeniul
campaniilor de
conştientizare
pentru
MDRC/ADR-uri:
planificare, design,
implementare şi
monitorizare
Organizarea unui
training avansat de
comunicare internă
şi externă pentru
MDRC/ADR-uri
Implementarea
SIGEDIA pentru
ADR-uri (SIADR)
Organizarea unei
vizite de studiu în
Germania pentru
MDRC/ADR-uri
pentru a învăţa din
experienţele de
comunicare
publică, brand
management şi
gestionare
campanii de
comunicare

