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Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova

În cooperare cuProiectul MSPL este co-finanțat de

Ședința Comitetului de Monitorizare
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Obiectivul Specific II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Obiectivul Specific III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională

Obiectivul Specific IV 

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Obiectivul Specific 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
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Obiectivul Specific 1

Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Acte legislative și normative privind dezvoltarea regională

• Conceptul final al Noii Paradigme de Dezvoltare Regională a fost elaborat

• Conceptul final al Politicii Naționale privind Centrele Urbane a fost 

elaborat. Acesta a fost prezentat la nivel regional, în cadrul CNCDR, 

Ministerului Economiei și Infrastructurii și Ministerului Finanțelor;

• O vizită de studiu în România privind schimbul de experiență în domeniul 

planificării spațiale a fost organizată;
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Obiectivul Specific 1

Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Acte legislative și normative privind dezvoltarea regională

• A fost acordată consultanță Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare 

Regională în: orientări strategice în sectoarele MDS și AAC, revizuirea 

paradigmei DR, inclusiv sprijin în dezvoltarea infrastructurii economice/de 

afaceri în regiuni și alte subiecte;

• Aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului și a Regulamentului

privind noua instituție națională care va gestiona Fondul Ecologic Național

și Fondul Național de Dezvoltare Regională a fost amânată.
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Suport în domeniul Monitorizării Bazate pe Rezultat în dezvoltarea 

regională

• Instrucțiunea privind pilotarea mecanismului MBR pentru SNDR și SDR 

2016-2020 a fost aprobată de către MADRM prin intermediul ordinului nr. 

226 din 04.10.2018; pilotarea a fost inițiată;

• A fost asigurat suport pentru ADR Nord și Sud în prezentarea MBR în 

sectorul AAC pentru Grupurile Regionale Sectoriale;

• Suportul la raportarea anuală în implementarea SNDR/SDR-uri a fost inițiat;

Obiectivul Specific 1

Realizări în perioada iulie – decembrie 2018
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Suport în domeniul Comunicării în dezvoltarea regională

• Manualul de Identitate vizuală a MADRM a fost elaborat și aprobat;

• A 9 ediție a Buletinului Informativ al MADRM a fost elaborat;

• Un atelier de lucru cu tematica „Elemente de comunicare strategică: cum 

elaborăm o strategie și un plan de acțiuni” a fost organizat.

Obiectivul Specific 1

Realizări în perioada iulie – decembrie 2018
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Obiectivul Specific 1

Pași următori pentru ianuarie – iunie 2019

Acte legislative și normative privind dezvoltarea regională

• Conceptul Politicii Naționale privind Centrele Urbane este lansat pentru 

consultări publice și aprobat de către Guvern;

• Proiectul Hotărârii de Guvern și al Regulamentului privind noua instituție

națională care va gestiona Fondul Ecologic Național și Fondul Național de 

Dezvoltare Regională este aprobat de către Guvern;

• Actele legislative/normative prioritare sunt modificate în conformitate cu 

legislația actuală privind managementului deșeurilor (va fi confirmat);

• Planul de Acțiuni al Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor este 

actualizat (va fi confirmat).
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Suport în domeniul Comunicării și a Monitorizării Bazate pe Rezultat în 

dezvoltarea regională

• Consultanță în monitorizarea și evaluarea SNDR și SDR 2016-2020 este 

acordată (inclusiv la elaborarea rapoartelor anuale de progres);

• Evaluarea la jumătatea a perioadei de implementare a SNDR/SDR 2016-

2020 este conceptualizată;

• Baza de date cu proiectele finanțate din FNDR (cu posibila includere a 

celor din FEN) este elaborată (în cazul în care este aprobată Hotărârea

Guvernului privind crearea noii Agenții)

• Numărul 10 al Buletinului MADRM este editat și publicat.

Obiectivul Specific 1

Pași următori pentru ianuarie – iunie 2019
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• Neaprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului și a Regulamentului

privind noua Agenție responsabilă de administrarea FEN și FNDR 

creează tergiversări în furnizarea sprijinului suplimentar prin

operaționalizarea și dezvoltarea bazei de date;

• Neclaritățile privind reforma administrativ-teritorială continuă să creeze

întârzieri în dezvoltarea cadrului juridic și normativ privind dezvoltarea

regională;

• Tergiversarea aprobării de către Parlament a Codului privind Urbanismul 

și Construcțiile, precum și neclaritățile privind reforma în cazul 

Departamentului de amenajare a teritoriului, care se află în prezent în 

cadrul MADRM creează întârzieri în furnizarea sprijinului planificat de 

GIZ.

Obiectivul Specific 1
Provocări 
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• MADRM să solicite Cancelariei de Stat și Centrului pentru Implementarea

Reformelor să ofere o viziune clară asupra măsurilor ce trebuie întreprinse

în legătură cu administrarea FEN și FNDR;

• MADRM să decidă asupra măsurilor prioritare de sprijin în planificarea

spațială și a ceea ce poate fi acoperit și de un alt proiect GIZ;

• MARDE să decidă data și formatul consultărilor naționale privind Politica

Națională privind Centrele Urbane, precum și când este oportun să fie 

transmisă Guvernului în forma actuală sau în altă formă agreată;

• GIZ și MARDE să agreeze asupra suportului necesar în domeniul MDS.

Obiectivul Specific 1
Deciziile care trebuie luate (I)
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• GIZ să amâne suportul pentru Comisia Parlamentară pentru Mediu și 

Dezvoltare Regională până după alegeri parlamentare;

• MADRM și ADR-urile să ofere detalii cu privire la sprijinul necesar în 

domeniul MBR;

• Suportul GIZ în domeniul comunicării va fi limitat la suport metodologic 

si consultativ în elaborarea Buletinului Informativ al MADRM.

Obiectivul Specific 1
Deciziile care trebuie luate (II)
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Obiectivul Specific II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Obiectivul Specific III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională

Obiectivul Specific IV 

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Obiectivul Specific 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
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Obiectivul Specific 2
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Capacitatea CRD-urilor de a coordona implementarea strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor este îmbunătățită (I)

• 3 Programe Regionale Sectoriale pentru RD Gagauzia (AAC, EE în 

clădirile publice și DRL) au fost aprobate de CRD 

• CRS în AAC și MDS au fost convocate cu regularitate; rezultatele acestor 

activități au fost raportate în ședințele CRD din RD Nord, Centru și Sud

• GIZ a acordat suport ADR-urilor în exercitarea funcției de secretariat 

pentru membrii CRD/CRS din 3 regiuni de dezvoltare (Nord, Centru și 

Sud)

• CRD din Găgăuzia a creat 2 CRS: în aprovizionarea cu apă și canalizare 

și în dezvoltarea infrastructurii pentru afaceri și turism
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Obiectivul Specific 2
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Capacitatea CRD-urilor de a coordona implementarea strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor este îmbunătățită (II)

• Au fost organizate 3 vizite de studiu în România privind bunele practici în 

sectoarele AAC și MDS pentru reprezentanții APL și ADR din Regiunile de 

Dezvoltare Nord, Centru și Sud;

• A fost organizat un atelier de lucru pentru membrii CRS AAC din toate 

regiunile de dezvoltare privind experiența internațională în planificare în 

sectorul AAC;

• Modulul de instruire pentru membrii CRD/CRS a fost elaborat și pilotat de 

către Academia de Administrație Publică;

• Portalurile de informare dedicate membrilor CRD/CRS din 4 regiuni de 

dezvoltare au devenit funcționale
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Obiectivul Specific 2
Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2019

Capacitatea CRD-urilor de a coordona implementarea strategiilor de 

dezvoltare a regiunilor este îmbunătățită

• Acordarea suportului pentru CRD/CRS din 4 regiuni de dezvoltare în 

monitorizarea implementării SDR și  a proiectelor de infrastructură;

• Instruirea membrilor CRD prin intermediul CRS-urilor în AAC în planificare 

strategică, gestionarea portofoliului de proiecte și în atragerea investițiilor 

este asigurată prin programele de schimb de experiență; 

• CRS-urile în sectoarele AAC și MDS beneficiază de schimb de experiență 

prin organizarea vizitelor de studiu între regiunile de dezvoltare din RM; 

• CRS-urile în domeniul MDS identifică prioritățile de bază pentru 

dezvoltarea capacităților pentru instituționalizarea ulterioară a acestora în 

module de instruire;
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Obiectivul Specific 2
Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2019

3 propuneri de proiecte sunt disponibile pentru regiunea de dezvoltare 

Găgăuzia

• Rezultatele procesului de planificare participativă în sectoarele AAC, EE în 

clădirile publice și DRL din RD Găgăuzia vor fi prezentate comunității de 

donatori; 

Planurile de dezvoltare locală ale celor 25 APL partenere, elaborate într-

un mod participativ, reflectă prioritățile SDR 

• Compilarea și diseminarea lecțiilor învățate din planificarea locală 

participativă în sectoarele de EE a clădirilor publice și AAC;

• Organizarea în parteneriat cu Agenția pentru Eficiență Energetică a unui 

atelier de lucru internațional privind lecțiile învățate, recomandările și pașii 

următori pentru îmbunătățirea planificării în domeniul eficienței energetice;
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• Viitoarele alegeri parlamentare și locale ar putea tergiversa anumite 

activități ale CRD/CRS;

• Noua compoziție a CRD-lor va necesita suport adițional pentru dezvoltarea 

capacităților

Deciziile care urmează a fi luate

• GIZ va acorda suport consultativ ADR-urilor în asistența APL-lor privind 

planificarea strategică sectorială, dezvoltarea portofoliului de proiecte și 

atragerea investițiilor

• MADRM/ADR-urile vor prelua funcția de secretariat pentru CRD/CRS

Obiectivul Specific 2

Provocări
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Obiectivul Specific II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Obiectivul Specific III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională

Obiectivul Specific IV 

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Obiectivul Specific 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
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Obiectivul Specific 3
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat (I)

• 6 capitole în AAC ale SEDS și 10 planuri locale au fost actualizate în mod 

participativ și reflectă în mod adecvat aspectele sociale și de gen

• 5 programe / planuri de acțiune ale EE în clădirile publice au fost elaborate în 

conformitate cu metodologia Agenției pentru Eficiență Energetică

• A fost organizată o vizită de studiu în Letonia pentru (10) manageri locali în 

eficiența energetică și instituțiile centrale din domeniu (AEE și MEI)

• APL-le care beneficiază de măsuri investiționale (Cahul, Călărași, Drochia, Edineț

și Fălești) conștientizează necesitatea cooperării intercomunale;

• APL și furnizorii de servicii AAC din raioanele Cahul și Leova au beneficiat de un 

schimb de experiență în România privind cooperarea intercomunală și 

regionalizarea serviciilor de apă și canalizare;
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Obiectivul Specific 3
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat (II)

• Au fost semnate 3 contracte de delegare a serviciilor între furnizorii de servicii 

AAC și APL-le din raioanele Cahul (Rosu) și Leova (Iargara, Hănășenii Noi);

• Furnizorul de servicii Cahul Apă-Canal a beneficiat de asistență în domeniile: 

planificare strategică, dezvoltare instituțională și managementul resurselor 

umane, precum și în evidența contabilă a activelor delegate;

• Analiza diagnostică și planul de afaceri pentru furnizorul de servicii Leova 

Apă-Canal au fost elaborate;

• Comitetele Locale de Cetățeni din 10 proiecte AAC și Asociațiile Părinților din 

8 proiecte EE au beneficiat de instruire și asistență în monitorizarea 

implementării proiectelor de infrastructură;

• Studiile privind gradul de satisfacție în prestarea serviciilor în localitățile 

beneficiare de măsurile investiționale în AAC și EE au fost elaborate.
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Obiectivul Specific 3
Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2019

Sprijin complementar în implementarea proiectelor de servicii publice 

este acordat

• Comitetele Locale de Cetățeni (CLC) din cadrul a 10 proiecte AAC și 

Asociațiile de Părinți (AP) din cadrul a 8 proiecte EE continuă să 

monitorizeze implementarea proiectelor de infrastructură;

• Conceptele campaniilor de informare și conștientizare în domeniile AAC 

și EE sunt dezvoltate, luându-se în considerare aspectele sociale și de 

gen;

• Reprezentanții CLC și AP participă la ședințele Comitetelor Director 

Locale ale celor 10 proiecte AAC și 8 proiecte EE
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Obiectivul Specific 3
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Măsuri investiționale în proiectele de servicii publice

• (DE) finalizarea lucrărilor la conducta intermunicipală Leova – Iargara și

garantarea finanțării;

• (DE) predarea autospecialelor pentru evacuarea deșeurilor și deservirea

rețelelor de apă la Călărași;

• (CH) extinderea în timp a bugetului și a mărimii contribuției SDC (+0.6

MEUR/2019);

• (CH) reproiectarea rețelelor locale în Lebedenco și contractarea lucrărilor

de construție pentru Cahul- Lebedenco;

• (EU) contractarea lucrărilor de proiectarea pentru 2 proiecte AAC și 7

proiecte EE – toate contractele încheiate (~ 2,1 MEUR din 2,35 MEUR);

• (EU) extinderea Acordului de Finanțare cu UE pentru proiectare până la

finele 2019.



Page 23

Obiectivul Specific 3
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Suport complementar în implementarea proiectelor de servicii publice

• Continuarea suportului pentru APL-uri în vederea înregistrării proprietății

publice;

• Stabilirea unui ghișeu de ajutor temporar la CCI pentru a consilia potențiali

ofertanți;

• Revizuirea Manualui de Implementare al proiectului, în concordanță cu ghidul

practic al UE privind achizițiile publice;

• Contribuțiile locale sunt asigurate (AAC Drochia este în așteptare);

• Suportul Ministerului Economiei și Infrastructurii în privința amendării

standardelor tehnice pentru Eficiență Energetică și anume: iluminatul LED,

folosirea materialelor pentru izolare, utilizarea matelialelor pentru ferestre);

• Procesul de integrare a departamentului de construcții al GIZ a fost

îmbunătățit.
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Obiectivul Specific 3
Următorii pași pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Măsuri investiționale în proiectele de servicii publice

• (DE) predarea formală a proiectului AAC Leova-Iargara;

• (CH) finisarea și predarea proiectului AAC Cahul-Lebedenco;

• (EU) finisarea și aprobarea de către GIZ a proiectelor tehnice pentru 10

proiecte AAC și 8 proiecte EE;

• (EU) pentru 10 proiecte AAC & 8 proiecte EE:

➢ Pregătirea documentației de licitație;

➢ Proceduri de achiziții publice;

➢ Contractarea lucrărilor de construcție și supraveghere tehnică

(inclusiv supravegherea externă a GIZ).
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Obiectivul Specific 3
Următorii pași pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Suport complementar în implementarea proiectelor de servicii publice (I)

• Actualizarea Manulului de Implementare al Proiectului în conformitate cu

Ghidul Practic al UE privind achizițiile publice (pentru lucrările de construcție);

• Cooperarea Intermunicipală AAC – acordurile instituționale sunt încheiate în

Raioanele Cahul, Leova și Rîșcani (Clusterul Prut);

• Contractele de delegare pentru serviciile de aprovizionare cu apă sunt

semnate.
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Obiectivul Specific 3
Următorii pași pentru perioada ianuarie – decembrie 2019

Suport complementar în implementarea proiectelor de servicii publice (II)

• Compilarea și desiminarea cunoștințelor (produselor) din sectorul cu apă, în

domeniul Cooperării Intermunicipale;

• Diseminarea cunoștințelor (produsului) anti-corupție din domeniul achizițiilor

publice;

• Stabilirea unui ghișeu de ajutor la CCI pentru suportul sectorului privat în

achizițiile pentru lucrările de contrucție;

• Măsuri de dezvoltare a capacităților pentru specialiștii ADR din sectorul:

achiziții, contabilitate, finanțe și gestionarea contractelor.
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Obiectivul Specific 3
Provocări (I)

• Numeroase modificări ale caietelor de sarcini pentru proiectare, a volumelor

pentru proiectare și finanțarea acestora;

• Solicitări individuale de modificare a standardelor tehnice;

• Proiectul AAC Calarași va fi probabil finalizat către finele anului 2020, pe când

conducta de apă intermunicipală Chișinău-Călărași finanțată prin intermediul KfW

va fi funcțională numai către 2023-’24, ceea ce va duce la utilizarea temporară a

surselor existente de alimentare cu apă;

• Înregistrarea proprietății publice în mare parte nu funcționează în mod

corespunzător din cauza lipsei capacității administrative (încălcarea

reglementărilor);
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Obiectivul Specific 3
Provocări (II)

• AAC Ustia: tergiversarea semnificativă în proiectarea tehnică din cauza

problemei neclare a proprietății (amplasarea stației de pompare) și întârzierea

semnificativă la finalizarea sistemului de alimentare cu apă finanțat din surse

naționale;

• Asigurarea funcțiilor managerilor locali de proiecte;

• Întârzieri ale aprobărilor tarifare de către ANRE (eg. Călărași, …)
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Obiectivul Specific 3
Decizii care trebuie luate

• Participanții CM să îndemne părțile naționale și locale să respecte

legislația și să stabilească sisteme de înregistrare a proprietății și cadastru

local conform legislației.

• Participanții CM solicită Raionului Cahul să emită o scrisoare de garanție

cu privire la serviciile suplimentare de proiectare agreate cu GIZ.

• Participanții CM îndeamnă ANRE să își accelereze procesele de aprobare

pentru stabilirea tarifelor.
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Obiectivul Specific II

Suport Consiliilor Regionale pentru 
Dezvoltare

Obiectivul Specific III

Suport Agențiilor de Dezvoltare Regională

Obiectivul Specific IV 

Instituționalizarea instruirilor și 

dezvoltarea capacităților

Obiectivul Specific 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
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Obiectivul Specific 4
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Suport în instituționalizarea modulelor de instruire

• AAP 1 curs pilotat și 10 cursuri reimplementate 

• UTM-AMAC 2 cursuri pilotate și 4 cursuri reimplementate

• UTM-EE 3 cursuri reimplementate;

• CCI 1 curs EUREM implementat
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Obiectivul Specific 4
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Modulele de instruire:

Academia de Adminstrare Publică

1. Managementul CDR-urilor;

2. Marketingul local și regional pentru dezvoltarea regională competitivă;

3. Managementul și administrarea proiectelor;

4. Dezvoltarea regională;

5. Administrarea proprietății publice;

6. Achiziții publice și conflictul de interese.

Universitatea Tehnică din Moldova

1. Actele legislative și normative în sectorul AAC;

2. Securitatea și protecția muncii în sectorul AAC;

3. Managementul Eficienței Energetice în clădirile publice;

4. Nou soluții și tehnici pentru Eficiența Energetică în clădirile publice.
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Obiectivul Specific 4
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Datele agregate pentru 2018

• Participanti:   757 Femei: 435   (57%)

• Profilul participanților:

• APL 1 283 37%

• APL 2 162 21%

• Operatori AAC 214 28%

• ADR, MADRM 13 2%

• Alții 89 12%

• Nivelul de satisfacție: Instruirea a fost utilă activitatea participanților

72% Totalmente de acord, 27 % De acord, 1% Nu sunt de acord
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Obiectivul Specific 4
Realizări în perioada iulie – decembrie 2018

Capacitarea instituțională a organizațiilor selectate

• A fost îmbunătățită vizibilitatea și comunicarea Institutului de Formare 

Continuă în domeniul Eficienței Energetice din cadrul UTM

Schimb de informații în sectoarele prioritare îmbunătățite

• Sectorul EE:  1 misiune de studiu în Cehia pentru 26 reprezentanți ai APL, 

ADR, AEE, UTM precum și manageri EE, managerii locali de proiecte.

• Sectorul AAC:  4 misiuni de studiu în Romania pentru 50 de participanți 

(reprezentanți ai operatorilor de AAC) pe tematicile:

1. Contabilitatea financiară

2. Managementul Resurselor Umane

3. Atragerea Investițiilor, proiectarea si construcția obiectivelor ACC

4. Managementul relațiilor cu clienții



Page 35

Obiectivul Specific 4
Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2019

Suport în instituționalizarea modulelor de instruire

• AAP: 1 modul de pilotat, de reimplementat mai multe module conform cererii

• UTM-AMAC: actualizarea si implementarea a 2 module noi

• UTM-EE: elaborarea și pilotarea 1 modul nou in domeniul EE

• ASEM: actualizarea și pilotarea 1 modul nou în domeniul AAC

Capacitarea instituțională a organizațiilor selectate

• Sistem de Management al Calității (sau elemente) de implementat

• Planuri de dezvoltare strategica (UTM AAC și EE)

Schimb de informații în sectoarele prioritare îmbunătățite

• 2 misiuni de studiu in domeniul AAC și EE



Page 36

Obiectivul Specific 4
Planificare pentru perioada ianuarie – iunie 2019

Dezvoltarea capacităților operatorilor din sectorul AAC

• Consultanță oferită companiilor pentru a asigura eficiența și 

durabilitatea serviciilor de AAC oferite populatei. 

• Asistența va fi oferită în baza prioritizării necesităților. Aspecte prioritare:

1. Metodologia de calculare a tarifului

2. Contractele de delegare a serviciului de AAC

3. Suport in reorganizare (pachetul de acte - model)
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• Durabilitatea financiară a instruirilor și a instituțiilor de instruire;

• Sistem de Management al Calității în UTM (formare continuă);

• Dezvoltarea capacităților operatorilor AAC (management și APL).

Obiectivul Specific 4
Provocări



Page 38

Obiectivul Specific 4
Procesul de instituționalizare a instruirilor

1. Analiza necesităților

2. Elaborarea modulelor

3. Formarea formatorilor

4. Pilotarea

5. Ajustarea

6. Reimplementarea

7. Actualizarea (permanent)

8. Reimplementarea (permanent)
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