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Modernizarea serviciilor publice locale

în Republica Moldova
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Domeniul de Intervenție II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Domeniul de Intervenție III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională
Domeniul de Intervenție IV

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Domeniul de Intervenție I

Suport în Coordonarea Politicii de 
Dezvoltare Regională

OBIECTIVUL PROIECTULUI : 

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru 

implementarea politicii de dezvoltare 

regională orientată către cetățean în 

sectoarele prioritare ale prestării 

serviciilor publice locale

MSPL Faza a II-a
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Statutul indicatorilor proiectului MSPL la 31 Decembrie, 2016

Obiectivul General al Proiectului (Outcome):

Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru implementarea politicii de dezvoltare regională orientată către cetățean în 

sectoarele prioritare ale prestării serviciilor publice locale

Statutul Indicatorilor Obiectivului General al Proiectului

IOGP 1 IOGP 2 IOGP 3

Obiectivul Specific al 

Domeniului de Intervenție 1

Obiectivul Specific al 

Domeniului de Intervenție 2

Obiectivul Specific al 

Domeniului de Intervenție 3

Obiectivul Specific al Domeniului 

de Intervenție 4

MDRC stabilește un cadru 

coerent pentru implementarea 

eficientă a politicii naționale de 

dezvoltare regională în 

sectoarele prioritare

CRD-urile au capacitatea să 

coordoneze implementarea 

strategiilor de dezvoltare a 

regiunilor

Capacitățile ADR-urilor de 

implementare a strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor sau 

îmbunătățit

Reprezentanții raioanelor, APL-urilor 

și a prestatorilor de servicii locale 

beneficiază de instruiri acordate la 

cerere de către organizațiile 

guvernamentale și 

nonguvernamentale pentru 

modernizarea serviciilor publice 

locale în sectoarele prioritare

Statutul Indicatorilor Obiectivelor Specifice Domeniilor de Intervenție

IOSDI 1.1 IOSDI 2.1 IOSDI 3.1 IOSDI 4.1

IOSDI 1.2 IOSDI 2.2 IOSDI 3.2 IOSDI 4.2

IOSDI 2.3 IOSDI 3.3

IOGP - Indicatorul Obiectivului General al Proiectului

IOSDI – Indicatorul Obiectivului Specific Domeniului de Intervenție

GIZs web-based Results Monitor 

Statutul indicatorului Culoarea
Conform planului

Abateri nesemnificative

Abateri semnificative

Nerealizat

Fără rating
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Domeniul de Intervenție I:

Suport în Coordonarea Politicii 

de Dezvoltare Regională
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Domeniul de Intervenție I: Realizări (Trimestru 4, 2016)

Strategii, legisla ție și cadru 

normativ

Monitorizare și Evaluare 

bazată pe rezultate

Comunicarea în DR

SNDR 2016-2020 este aprobată de 

Parlament 

2 rapoarte de evaluare a 2 

proiecte din FNDR sunt 

finalizate

Strategia de Comunicare a 

MDRC este aprobată

Proiectul Planului de acțiuni al SNDR 2016-

2020 este aprobat de către CNCDR

1 ediție a Buletinului 

Informativ „Dezvoltare 

Regională” este publicat și 

distribuit

Primul proiect al noii legi cu privire la 

Dezvoltarea Regională (DR) este finalizat

Proiectul SDR Gagauzia 2016-2020 este 

finalizat

Serviciile de consultanță pentru Comisia 

Parlamentară administrație publică, 

dezvoltare regională, mediu și schimbări 

climatice în promovarea DR sunt definite
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Domeniul de Intervenție I: Planificare pentru 2017

Strategii, legisla ție și cadru 

normativ

Monitorizare și Evaluare 

bazată pe rezultate

Comunicarea în DR

SNDR 2016-2020 publicată în 

Monitorul Oficial

Cadrul și Sistemul MBR revizuit

pentru SNDR 2016-2020

Planul de Acțiuni al Strategiei de 

Comunicare este elaborat și 

aprobat

Proiectul Planului de acțiuni al 

SNDR 2016-2020 aprobat de 

către Guvern

Cadrul și Sistemul MBR revizuit

pentru 3 SDR 2016-2020 și stabilit 

pentru SDR Gagauzia 2017-2020

Un număr de acțiuni prioritare din 

Planul de Acțiuni este 

implementat

Analiza sistemului de finanțare în 

dezvoltarea regională este 

efectuată

Suport în evaluarea impactului a

4-6 proiecte finanțate din FNDR 

4 ediții ale Buletinului Informativ 

„Dezvoltare Regională” publicate

și distribuite

SDR Gagauzia 2016-2020 

aprobată

2 ateliere de lucru tematice în 

MBR organizate

1 vizită de studiu la ADR Vest 

Romania

2 ateliere de lucru tematice în 

comunicare organizate

Servicii de consultanță pentru 

Comisia Parlamentară sunt 

acordate

1 atelier de lucru pentru jurnaliști 

în domeniul dezvoltării regionale / 

vizită de studiu la un proiect de 

dezvoltare regională
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Domeniul de Intervenție I: Provocări

 Schimbări ale cadrului insitituțional în domeniul dezvoltării 

regionale ca rezultat al reformei administrației publice 

centrale

 Coordonare interministerială insuficientă pentru 

implementarea comprehensivă a SNDR  2016-2020 și 

viitoarei Legi cu privire la Dezvoltarea Regională

 Surse financiare negarantate și lipsa sinergiei dintre fondurile 

naționale și externe pentru a asigura implementarea SNDR 

2016-2020 cu succes

 Lipsa de decizii cu privire la indicatorii macro principali de 

măsurare a progresului în dezvoltarea regională care au 

implicații asupra revizuirii mecanismului bazat pe rezultate la 

nivel național și regional
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Domeniul de Intervenție II:

Suport Consiliilor Regionale 
pentru Dezvoltare

Implementat de
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

• Au avut loc discuții cu membrii CRD, în baza cărora a fost elaborat raportul de analiză 

functională a CRD-urilor. 

• Au fost elaborate recomandări pentru fortificarea capacităților acestora și conturat 

pachetul de asistență pentru CRD-uri și ADR-uri, urmează să fie agreat cu partenerii 

• O abordare conceptuală menită să sporească implicarea OSC-urilor a fost elaborată și 

urmează să fie agreată cu părțile interesate

• Modalitățile de suport pentru implementarea proiectelor de servicii publice în baza 

modelului celor 5 piloni au fost prezentate și discutate în cadrul atelierului de lucru cu 

partenerii  

• 3 Studii de Fezabilitate în sectorul AAC au fost finalizate, transmise beneficiarilor și 

aprobate de către consiliile locale

• Ședința de coordonare în sectorul MDS cu participarea MM, MDRC și ADR-uri cu scopul 

determinării și agreării necesităților de suport a fost organizată 

• Un schimb de experiență în crearea sistemelor integrate de MDS pentru actorii din 

domeniu a fost organizat în România și Bulgaria

Implementat de
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Perspectivă strategică  pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Fortificarea capacităților CRD

• Comisiile Sectoriale ale CRD sunt create și funcționale 

• Pachetul de suport pentru fortificarea capacităților CRD și ADR este acordat 
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Suport din partea experților delegați de 
către fiecare administrație raională

Co-președinte –
Președinte 

de raion

Co-președinte –
Reprezentantul

ministerului sectorial

Comisia Sectorială Regională

Consiliul Regional pentru Dezvoltare

Structura propusă a Comisiilor Sectoriale Regionale
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Pachetul de suport MSPL destinat Consiliilor Regionale 

pentru Dezvoltare

• Planificare și programare regională, inclusiv suport pentru dezvotlarea 

și implementarea portfoliului de proiecte în sectoarele prioritare

• Promovarea, inițierea și monitorizarea cooperării intercomunitare 

• Îmbunătățirea coordonării și dialogului intersectorial la nivel regional

• Campanii de sensibilizare și mobilizare la nivel regional

• Consolidarea capacităților actorilor local și regionali 

• Facilitarea dialogului la diferite nivele
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Perspectivă strategică  pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Suport in implementarea proiectelor de servicii publice în AAC, EE și 

MDS 

• Cooperarea intercomunitară în sectoarele AAC și MDS este aplicată

• Planurile de dezvoltare a capacităților pentru APL-urile care urmează să 

gestioneze servicii în sectoarele AAC și MDS sunt elaborate și 

implementate 

• Asistența tehnică pentru operatorii AAC (analiza diagnostică și planurile de 

afaceri) care urmează să opereze cu infrastructura îmbunătățită este 

acordată 

• Campanii de sensibilizare în domeniile AAC, EE în clădiri publice și MDS 

sunt organizate 
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Perspectivă strategică  pentru perioada ianuarie – decembrie 2017

Planificare regională și locală

• Suport pentru RD Găgăuzia în planificare și programare regională este acordat.

• 2 Studii de Fezabilitate în sectorul MDS și 2 Rapoarte de Evaluare a Impactului asupra 

Mediului (ZMDS 5 și 8) sunt finalizate și transmise beneficiarilor spre aprobare 

• Suport pentru APL-urile de nivelul l și II în elaborarea documentelor relevante de 

planificare locală în sectoarele AAC și EE (de ex. SDSE, master planuri, programe de 

eficiență energetică, planuri locale, etc.) este acordat

• Baza de date a portofoliului de proiecte este creată și transferată către părțile relevante

Implicarea societății civile

• OSC-urile sunt informate despre procesele de dezvoltare regională și suportul MSPL 

• Rețeaua de OSC-uri este creată și operațională 

• Societatea civilă, cu suportul OSC-urilor selectate, este implicată în monitorizarea 

achizițiilor, campaniile de sensibilizare și implementarea proiectelor AAC și EE

Implementat de
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Implementarea proiectelor de servicii publice locale:

Abordarea bazată pe 5 piloni – puncte de reper
Planificare și 

programare locală

Cooperare inter-

comunitară

Investiții în 

infrastructura 

fizică

Dezvoltarea 

capacităților 

Mobilizare și 

sensibilizare

Planurile locale ale APL I 

pentru proiectele în proces 

de implementare sunt

armonizate cu strategiile de 

dezvoltare socio-

economică a raioanelor

Acordurile de cooperare 

inter-comunitară semnate

Aprobarea tehnică a studiilor 

de fezabilitate în AAC și a 

rapoartelor de audit in EE 

este obținută

Analiza diagnostică a 

prestatorilor de servicii este 

actualizată și pachetul minim 

de asistență este convenit

Comitetele director al 

Proiectelor de Servicii 

Publice Locale sunt 

create și funcționale

Capitolele sectoriale ale 

strategiilor de dezvoltare 

socio-economică ale

raioanelor sunt elaborate și 

actualizate

Instituționalizarea cooperării 

intre 2 sau mai multe APL-

uri este legalizată

Memorandumurile de 

înțelegere, care includ 

cadrul logic și planul de 

implementare, sunt semnate

Planurile de afaceri ale 

prestatorilor de servicii sunt 

elaborate și aprobate

Comitetele locale de 

cetățeni sunt create și 

funcționale

Suport în monitorizarea și 

actualizarea programelor 

regionale sectoriale

Contractele de delegare a 

gestiunii serviciilor între 

APL-uri și prestatorii de 

servicii sunt aprobate și 

semnate

Serviciile de proiectare 

tehnică și de executare a 

lucrărilor de construcții sunt 

contractate și executate

Planurile de dezvoltare a 

capacităților pentru APL-uri 

sunt dezvoltate și puse în 

aplicare, inclusiv 

recomandările pentru 

aprobarea tarifelor 

Acțiunile de 

conștientizare sunt 

definite și agreate

Monitorizarea achizițiilor și 

mersul lucrărilor de 

construcții este asigurată

Necesitățile de instruire 

pentru prestatorii de servicii 

sunt evaluate și planuri de 

acțiune sunt pregătite pentru 

punerea în aplicare

Sondajele de 

satisfacție a clienților 

cu privire la calitatea 

serviciilor sunt derulate

Implicarea societății civile
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Provocări

Capacități limitate ale Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare în luarea deciziilor 

fondate:

• Dimensiunea și modul actual de funcționare a CRD-urilor

• Cooperarea insuficientă dintre CRD-uri și instituțiile de nivel central 

și local

• Resurse financiare limitate pentru dezvoltarea capacităților interne

• Nivel scăzut de implicare și lipsa motivației pentru participare 

Capacități limitate ale Organizațiilor Societății Civile :  

• Autoritățile publice ezită să implice organizațiile societății civile 

• Expertiența limitată în implicarea mai largă a cetățenilor în planificarea și 

monitorizarea proiectelor de investiții 

• Lipsa resurselor financiare și competențelor necesare pentru a acoperi întreaga 

varietate de aspecte în regiunile de dezvoltare

Implementat de
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Domeniul de Intervenție III:

Suport Agențiilor 

de Dezvoltare Regională

Implementat de
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

• Lucrările de construcție a sistemului de canalizare și stației de epurare a apelor uzate 

din Rîșcani sunt finalizate;

• Lucrările de construcție a sistemului de canalizare din s. Roșu sunt finalizate;

• Reabilitarea stației de tratare a apei potabile din or. Cahul este finalizată;

• Proiectele tehnice detaliate/aprobate pentru construcție pentru proiectul AAC Leova și 

EE Călărași sunt finalizate și prezentate spre aprobarea de către Departamentul de 

Construcții GIZ;

• Vizitele de verificare la 25 proiecte în AAC și EE sunt finalizate; Constatările au fost 

prezentate și proiectele care urmează să fie finanțate din viitoarele surse UE sunt 

selectate pentru implementare;

• Avizul tehnic pentru 15 Studii de Fezabilitate în AAC este obținut din partea 

Departamentului de Construcție;

• Elaborarea Manualului Operațional pentru achizițiile publice, managementul 

contractelor și cel financiar, transferul proprietății.

Implementat de
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Perspectivă strategică 2017

• Avizul tehnic pentru 8 Rapoarte de Audit Energetic este obținut din partea 

Departamentului de Construcție;

• 18 contracte sunt semnate cu companiile de proiectare (8 în sectorul EE și 10 în sectorul 

AAC);

• Organizarea a 18 proceduri de achiziții a serviciilor de proiectare este asigurată de cele 3 

ADR-uri conform aprobărilor și procedurilor de achiziții publice agreate;

• Proiectele tehnice detaliate pentru proiectul AAC Cahul - Lebedenco este finalizat și 

transferat APL-urilor;

• Lucrările de construcție în cadrul proiectelor EE la Orhei și Călărași sunt finalizate și 

bunurile sunt transferate APL-urilor;

• Lucrările de construcție în cadrul proiectului AAC Leova sunt contractate;

• Procedurile de achiziții publice pentru 5 proiecte pilot au fost organizate de cele 3 ADR-uri 

în coordonare cu APL-urile

Implementat de
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Provocări

• Identificarea fondurilor (Fondul ecologic, contribuții individuale) 

pentru conectările individuale la sistemul de canalizare în satul 

Roșu;

• Tergiversarea procesului de licitație pentru serviciile de 

proiectare în cadrul proiectului AAC Lebedenco;

• Implementarea regulilor de achiziții pe baza regulilor EU PraG

(Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor);

• Lipsa companiilor de proiectare naționale calificate/cu 

experiență 

• Tergiversarea achiziției echipamentelor AAC și MDS pentru 

regiunea centrală.
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Domeniul de Intervenție IV:

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților
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Elaborarea

Modulelor de 

Instruire

Dezvoltarea 

Organizațională

a Instituției de 

Instruire

Schimb și Creare de Rețele
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1 2
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

Sector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28S
W

M

The contract in the management of 

customers’ relations

To be determined

To be determined

W
S

S
E

E

To be determined

C
ro

s
s

-S
e

c
to

ri
a

l

Management of Public Property

Regionalization of Services (WSS, 

SWM)

2017
Nov

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

Implementation of the Energy 

Management System in Public 

Institutions (based on previously 

developed guide)

EUREM course

Management and Integrated 

Strategic Planning

Project Development and 

Management

Regional Development

Leadership Development in the 

Public  Administration

Public Procurement and Conflict of 

Interest

Local and Regional Marketing for 

sustainable  regional development

May Jun Jul Aug Sep Oct May Jun

2016
Apr

To be determined

To be determined

To be determined

MarName of Training Module

Legal aspects of customers’ 

relations 

Technical aspects of customers’ 

relations

NovJul

RDC induction training

Sectoral infrustructure project 

management  (WSS, EE, SWM)

To be determined

Local Public Management 

Excellence

Dec

To be determined

Aug Sep OctDec Jan Feb

Pe plan intersectorial (AAP)

 6 cursuri de instruiri implementate din nou 

 În total 144 participanți din APL-uri/ADR-

uri

Sectorul Aprovizionare cu Apă și 

Canalizare (AMAC/UTM)

 3 module pilotate

 12 cursuri de instruire implementate din 

nou

 În total 330 participanți la toate cursurile

1 Instituționalizarea Modulelor de Instruire
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

Sector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28S
W

M

The contract in the management of 

customers’ relations

To be determined

To be determined

W
S

S
E

E

To be determined

C
ro

s
s

-S
e

c
to

ri
a

l

Management of Public Property

Regionalization of Services (WSS, 

SWM)

2017
Nov

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

Implementation of the Energy 

Management System in Public 

Institutions (based on previously 

developed guide)

EUREM course

Management and Integrated 

Strategic Planning

Project Development and 

Management

Regional Development

Leadership Development in the 

Public  Administration

Public Procurement and Conflict of 

Interest

Local and Regional Marketing for 

sustainable  regional development

May Jun Jul Aug Sep Oct May Jun

2016
Apr

To be determined

To be determined

To be determined

MarName of Training Module

Legal aspects of customers’ 

relations 

Technical aspects of customers’ 

relations

NovJul

RDC induction training

Sectoral infrustructure project 

management  (WSS, EE, SWM)

To be determined

Local Public Management 

Excellence

Dec

To be determined

Aug Sep OctDec Jan Feb

Cross-Sectorial (APA)

 6 training courses re-implemented

 Total of 144 participants from LPAs/RDAs

Water Supply and Sanitation (AMAC/TUM)

 3 modules piloted

 12 training courses reimplemented

 Total of 330 participants across all courses

Rezultate ianuarie – decembrie 2016 

 4 module pilotate, 22 cursuri implementate 

din nou

 În total 670 participanți din APL 1 și 2, 

operatori de servicii, ADR-uri și ministere 

 Femei - 62%; bărbați - 38% 

 Centru - 53%; Nord - 25%; Sud - 20%; 

Gagauzia - 2%

 Mai mult de 95% “sunt de acord” sau “total 

de acord” că cursurile de instruire au fost 

utile pentru activitatea lor

1 Instituționalizarea Modulelor de Instruire
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

 Pe plan intersectorial: A fost efectuată o evaluare a capacităților 

participativă cu AAP și au fost identificate acțiunile prioritare (incl. 

introducerea elementelor sistemului de management al calității pentru 

furnizorii de instruiri, competențelor e-learning și social-culturale pentru 

formatori)

 Sector Apă și Canalizare: A fost prezentat raportul cu privire la opțiunile de 

dezvoltare instituțională a Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM, 

precum și un plan de acțiuni către AMAC și UTM în vederea prioritizării 

acțiunilor 

 Eficiența Energetică: A fost prezentat raportul care identifică schimbările 

legale necesare pentru a asigura durabilitatea instruirilor pentru managerii 

energetici și s-au agreat măsurile necesare

 Managementul Deșeurilor Solide: A fost desfășurat un atelier de lucru la 

tema perspectivelor de dezvoltare instituțională a MOLDSWA și s-au agreat 

măsurile necesare

2 Dezvoltarea instuțională a organizațiilor de instruire

Implementat de
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Realizări în perioada octombrie – decembrie 2016

 AAP/Intersectorial: Al 2-lea Open Forum pe tema

“Dezvoltarea Regională în Republica Moldova” (>80 

participanți)

 Apă și Canalizare: O vizită de studiu națională la Cahul

cu CALM; S-a acordat suport la dezvoltarea centrului 

online de expertiză și informare al CALM

 Managementul Deșeurilor: Vizita de studiu 

internațională în Romănia și Bulgaria (40 participanți) cu 

ISWA; 

O vizită de studiu națională la Florești/Edineț cu CALM 

 Eficiența Energetică : Seminar pe tema lecțiilor 

învățate din cadrul celei de-a 7 Conferințe Internaționale 

EUREM (>75 participanți) cu AEE și CCI 

3 Schimb și Creare de Rețele
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Perspectivă strategică ianuarie – decembrie 2017 

Sector

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28S
W

M

The contract in the management of 

customers’ relations

To be determined

To be determined

W
S

S
E

E

To be determined

C
ro

s
s

-S
e

c
to

ri
a

l

Management of Public Property

Regionalization of Services (WSS, 

SWM)

2017
Nov

To be determined

To be determined

To be determined

To be determined

Implementation of the Energy 

Management System in Public 

Institutions (based on previously 

developed guide)

EUREM course

Management and Integrated 

Strategic Planning

Project Development and 

Management

Regional Development

Leadership Development in the 

Public  Administration

Public Procurement and Conflict of 

Interest

Local and Regional Marketing for 

sustainable  regional development

May Jun Jul Aug Sep Oct May Jun

2016
Apr

To be determined

To be determined

To be determined

MarName of Training Module

Legal aspects of customers’ 

relations 

Technical aspects of customers’ 

relations

NovJul

RDC induction training

Sectoral infrustructure project 

management  (WSS, EE, SWM)

To be determined

Local Public Management 

Excellence

Dec

To be determined

Aug Sep OctDec Jan Feb

1 Instituționalizarea Modulelor de Instruire

• Pilotarea a 8 module (AAP și 

UTM)

(de ex. Marketing Local și 

Regional sau Regionalizarea 

serviciilor)

• Implementarea din nou a cel 

puțin 15 cursuri

(de ex. Dezvoltarea Regională, 

Planificare și Programare 

Regională)

• Elaborarea planului de instruiri 

pentru PSPs după finalizarea 

evaluării capacităților

Implementat de



Page 30

• AAP/Intersectorial: Suport acordat AAP în implementarea măsurilor 

prioritizate (sistemul de management al calității, competențelor e-learning și 

sociale pentru formatori)

• Apă și Canalizare: Suport acordat AMAC/UTM în implementarea măsurilor 

care urmează a fi prioritizate din planul de acțiuni

• Managementul Deșeurilor Solide: Suport acordat pentru dezvoltarea 

instituțională a MOLDSWA (de ex. în ceea ce privește componența membrilor)

2 Dezvoltarea instuțională a organizațiilor de instruire

3 Schimb și Creare de Rețele

• Al 3-lea și al 4-lea Open Forum 

pentru Autoritățile Locale cu AAP

• Conferințe regionale în MDS 

• Conferința AAC cu AMAC

• Două studii de vizită naționale în AAC 

și MDS cu CALM

• Parteneriate de învățare și schimb în 

AAC și EE

Perspectivă strategică ianuarie – decembrie 2017 

Implementat de
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Provocări

• Provocarea principală: Durabilitatea financiară a 

instituțiilor de instruire pe termen lung

• Provocări metodologice (de ex. Transferul conținutului 

instruirii în procedurile practice de lucru; utilizarea 

metodelor “moderne/inovatoare” pentru instruirea adulților)

• Instituție partener petru instruiri în sectorul MDS

• Sectorul Drumurilor Regionale și Locale depinde de 

abordarea Ministerului Transporturilor și Băncii Mondiale

Implementat de
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Toate prezentările pot fi accesate pe 

www.serviciilocale.md

Proiectul Raportului de progres Nr. 2 al MSPL:

http://www.serviciilocale.md/doc.php?l=ro&idc=69&id=1350&t=/Rapoarte-de-

progres/Proiectul-Raportului-de-progres-Nr-2-MSPL-faza-2-Ianuarie-Decembrie-

2016

Implementat de
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În calitate de entitate federală, GIZ sprijină atingerea obiectivelor 

Guvernului Germaniei de cooperare internațională și dezvoltare 

durabilă. 

Publicat de

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Oficii înregistrate, Bonn și Eschborn, Germania

Proiectul ”Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”

Chișinău, str. Bernardazzi 66

T  + 373 22 22-83-19

F  + 373 22 00-02-38

I www.giz.de, www.serviciilocale.md

Vă mulțumim pentru atenție !

Proiect co-finanțat de în cooperare cu 

Implementat de

http://www.giz.de/
http://www.serviciilocale.md/

