
 
„Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova “ 
 

Termeni de referinţă  
privind selectarea prestatorului de servicii care va crea o structură de suport de cetăţeni, 

privind sistemul inter-raional de management al deşeurilor în raioanele Şoldăneşti, Floreşti şi 
Rezina, în cadrul proiectului lansat “Extinderea managementului deşeurilor solide în localităţile 

rurale din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti” 
 
1. Context 
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ a iniţiat proiectul “Modernizarea 
Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” 
 
Scopul Proiectului  
Prestarea de servicii publice locale îmbunătăţite în satele şi oraşele Republicii Moldova prin: 
Domeniul de intervenţie I 
 Învestiţii în tehnologiile inovaţionale 
 Capacităţile sporite şi managementul modernizat al prestatorilor de servicii  
 Consolidarea cooperării intercomunitare şi a participării locale  

 
Domeniul de intervenţie II 
 Intensificarea coordonării dintre instituţii la nivel local, regional şi central prin planificarea 

şi programarea integrată a investiţiilor 
 
Proiecte-pilot investiţionale  
 Îmbunătăţirea Eficienţei Energetice a Spitalului din Orhei, raionul Orhei 
 Iluminare stradală eficientă în satul Tătărăuca Veche, raionul Râşcani 
 Servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare în Duruitoarea Veche, raionul Cahul 
 Servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare în satul Roşu, raionul Cahul 
 Extinderea managementului integrat de colectare şi stocare a deşeurilor solide în 

localităţile rurale din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti 
 

2. Proiectul-pilot “Extinderea managementului integrat de colectare şi stocare a 
deşeurilor solide în localităţile rurale din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti” 
 
Scopul proiectului-pilot este de a reduce poluarea mediului ambiant prin extinderea 
managementului integrat de colectare şi stocare a deşeurilor solide, în raionul Şoldăneşti, în 35 
localităţi din raioanele Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti, pentru a acoperi necesităţile a unui număr 
de aproximativ 200.000 de locuitori 
 
Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor rezultate principale: 

 
 Este actualizat Capitolul SDSE privind MDS, prin intermediul unei abordări 

participative şi de planificare integrată; 
 Este construit Sistemul de MDS (depozite de deşeuri, staţii de transfer, staţii de 

reciclare, echipament logistic etc.) 
 Este consolidată CIC pentru instituirea şi gestionarea solidă a Sistemului de MDS; 
 Este îmbunătăţit managementul şi activitatea prestatorului de servicii MDS; 



 Beneficiarii sunt sensibilizaţi cu privire la serviciul de MDS şi la colectarea separată a 
deşeurilor, alături de necesitatea de a manifesta o atitudine responsabilă faţă de mediul 
ambiant 

 
 
3. Obiectivul misiunii şi grupurile-ţintă  
Obiectivele generale ale structurii de suport al cetăţenilor este: 

• Implementarea unui nou sistem îmbunătăţit de management al deşeurilor solide este 
susţinută prin sensibilizarea tuturor producătorilor de deşeuri (gospodării familiale, 
agricultori, agenţii economici, producătorii industriali) şi a instituţiilor publice 

• Implicarea continuă a cetăţenilor este garantată prin crearea Comitetelor Locale de 
Cetăţeni CLC, cu o capacitate solidă de a gestiona participarea părţilor interesate în 
implementarea serviciilor locale în localitatea acestora. 

 
Grupurile-ţintă:  
 Gospodării: bărbaţi şi femei 
 Elevi şi tineret 
 Persoanele în vârstă 
 Angajaţii sectorului public 
 Agenţii economici 
 Mass-media locale 
 Pentru crearea CLC: cetăţeni activi şi entuziaşti 

 
Notă: Campania de informare va viza populaţia în ansamblu, ţinând cont de dimensiunea de 
gen, vârstă, etnie, precum şi de alte caracteristici socio-economice şi demografice. 
Campania va asigura o diseminare amplă a informaţiei în rândul populaţiei. Ţinând cont de 
scopul specific al proiectelor de a îmbunătăţi accesul femeilor la serviciile publice locale, 
este necesar ca femeilor să li se acorde o atenţie sporită în calitate de public-ţintă. 
Acest fapt presupune încurajarea participării femeilor la adunările publice şi plasarea de 
postere în locaţiile frecventate de femei. 

 
4. Produsele Campaniei de Sensibilizare  
 400 de postere instalate şi distribuite în 35 localităţi din raioanele-ţintă: 300 postere în 

limba română şi 100 postere în limba rusă. Posterul va include o imagine sugestivă ce 
prezintă colectarea selectivă a deşeurilor, sloganul campaniei, disclaimer-ul şi logo-ul 
partenerilor. 

 20000 de pliante distribuite în localităţile-ţintă: 15000 în limba română şi 5000 în limba 
rusă. Fiecare pliant va conţine următoarea informaţie preliminară, pe lângă vizualizarea 
elaborată pentru poster: 

o Ce reprezintă un Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide? 
o De ce este necesar să avem un Sistem de MIDS în raioanele Şoldăneşti, Floreşti 

şi Rezina? 
o Ce este un depozit sanitar şi în ce mod acesta poate contribui la rezolvarea 

acestor probleme? 
o Cine este responsabil de implementarea Sistemului de MIDS în cele trei raioane? 
o Cum să utilizăm containerele separate? 
o Ce se întâmplă în cazul unei stocări inadecvate a deşeurilor ? 

 40 panouri informaţionale mari (A1), în limba română şi rusă vor fi instalate pe suporturi 
la Consiliul Raional, Primăria Şoldăneşti şi la Întreprinderea Municipală Regia Apă 
Şoldăneşti, precum şi la APL-urile localităţilor partenere 

 3 reportaje TV promoţionale, difuzate la staţiile TV locale, la posturile sociale de media şi 
youtube.com. Reportajul îi va avea în prim-plan pe reprezentanţii APL (anume 
preşedintele raionului), care le oferă cetăţenilor propriul exemplu şi prezintă modul în 
care trebuie utilizate containerele selective, evidenţiind beneficiile de pe urma colectării 
selective. 

 Un reportaj TV cu privire la comitetele locale de cetăţeni – impact, participare şi 
posibilităţi de extindere, studii de caz: Proiectul-pilot AAC s. Roşu 



 50 postere care prezintă concursul de desen (vezi descrierea mai jos) 
 3 prezentări Power Point pentru adunările publice (câte una pentru fiecare raion) 
 1 prezentare Power Point privind rolul comitetelor locale de cetăţeni 
 1 banner web va fi postat pe paginile web ale ADR, APL şi ale prestatorului de servicii 
 100 tricouri, corelate cu posterele aferente campaniei 
 500 genţi de pânză, corelate cu posterele campaniei, în calitate de instrument eficient de 

promovare a prevenirii producerii de deşeuri, în condiţiile în care acestea pot înlocui 
pungile de plastic 

 10 accesorii promoţionale, în calitate de premii în cadrul concursului. Este preferabil ca 
acestea să fie confecţionate din materiale biodegradabile. 

 
Primele schiţe ale posterelor promoţionale şi ale foilor volante vor fi în focus-grupuri, pentru a 
înţelege reacţia publicului şi a ajusta materialele în conformitate cu reacţia acestora.  
 
Notă: Conţinutul tuturor materialelor promoţionale va fi elaborat în aşa mod, încât să reflecte 
nevoile specifice atât ale bărbaţilor, cât şi a femeilor cu privire la serviciul public local. 
 
5. Evenimente din cadrul Campaniei de Sensibilizare 
 
 1 conferinţă de presă de lansare a campaniei, cu participarea preşedinţilor de raioane. 

Aici vor fi prezentate materialele promoţionale 
 1 eveniment public, care prezintă lansarea implementării serviciului – colectarea 

deşeurilor de pe platforme şi transportarea containerelor 
 70 lecţii tematice în şcoli (câte 2 per localitate-ţintă), pentru a prezenta materialele 

promoţionale şi a desfăşura dezbateri cu elevii 
 35 de adunări publice privind proiectul-pilot, desfăşurate în toate localităţile-ţintă: este 

necesar ca la evenimente să participe reprezentanţii atât a gospodăriilor familiale, cât şi 
a agenţilor economici. Adunările publice vor fi organizate în parteneriat cu APL şi în 
strictă coordonare cu ADR şi proiectul GIZ. În procesul de elaborare şi organizare a 
evenimentelor se va ţine cont de abordarea integratoare a dimensiunii de gen. 

 3 concursuri de desen pentru fiecare raion, consacrate MIDS 
 3 acţiuni de salubrizare, cu participarea masivă a populaţiei locale şi a mass-media. 

 
 
Toate produsele şi evenimentele vor fi elaborate în strictă coordonare cu APL-urile, ADR 
Nord, ADR Centru, Proiectul GIZ, CALM şi comitetele locale de cetăţeni. Pe durata tuturor 
evenimentelor, este necesar de a încuraja participarea şi implicarea echilibrată a tuturor 
generaţiilor.  
 

 
6. Susţinere în crearea şi funcţionarea Comitetelor Locale de Cetăţeni CLC 
 
CLC reprezintă un grup de iniţiativă a cetăţenilor locali, care facilitează procesul de dezvoltare, 
implementare şi de implicare a populaţiei în serviciile publice locale precum managementul 
deşeurilor, aprovizionarea cu apă şi canalizare, iluminarea stradală, eficienţa energetică a 
clădirilor publice etc. 
 
CLC pot fi constituite din primarul localităţii, reprezentanţii activi ai societăţii civile, agenţi 
economici, ONG-uri, profesori şi alţi cetăţeni interesaţi. CLC se va întruni în mod regulat pentru 
a monitoriza implementarea fizică, a promova utilizarea responsabilă a serviciilor de către 
cetăţeni, pentru a contribui la sensibilizarea populaţiei, facilita implementarea cu succes a 
structurii de plată şi a pune în discuţie toate problemele apărute. 
Prestatorul de servicii va facilita crearea CLC în toate cele 35 de localităţi şi va organiza ateliere 
de lucru privind consolidarea capacităţii CLC de abilitare a cetăţenilor în privinţa implementării 
serviciilor publice prin 
 
 



 35 întîlniri locale pentru inițierea CLC  
 35 ateliere de lucru privind rolul și desfășurarea activității a CLC 
 35 ateliere de lucru privind consolidarea capacităţii CLC, referitor la metodele de 

implicare a cetăţenilor şi de sensibilizare a acestora 
 
 
Pe durata tuturor atelierelor de lucru va fi încurajată insistent participarea şi implicarea 
echilibrată a diferitor categorii de vârstă şi grupuri ocupaţionale, prin comunicarea informaţiei în 
mod corespunzător şi prin selectarea timpului şi condiţiilor optime de organizare a întrunirilor. 
 
Prestatorul de servicii va primi instrucţiuni cu privire la procesul de instituire a CLC. 
 
7.   Monitorizarea şi evaluarea misiunii: 
 Raport privind diseminarea produsului  
 Raportul privind acoperirea mediatică a conferinţei de presă şi a campaniei 
 Raport privind concursurile de desen 
 Raport privind adunările publice: proiectare, participare şi implicare, feedback şi follow-

up  
 Raport privind ateliere de lucru pe Comitetele Locale de Cetăţeni  

 
 
Toate rapoartele vor fi prezentate în limba română, în decursul a 5 zile lucrătoare după 
finalizarea produselor / evenimentelor şi trebuie să includă informaţii dezagregate cu privire la 
implicarea bărbaţilor şi a femeilor, ocupaţie, vârstă. 
 
8. Profilul prestatorului de servicii 
 Experienţă în desfăşurarea unor activităţi similare de cel puţin 5 ani şi, de preferinţă, 

capacitate de a prezenta referinţe în acest sens; 
 Resurse umane şi tehnice suficiente, în vederea implementării cu succes a activităţii 

propuse;  
 Facultăţi în elaborarea activităţilor şi măsurilor aferente profilulului solicitat;  
 Disponibilitate în organizarea şi desfăşurarea acţiunii în termenele indicate;  
 Capacităţi organizatorice pentru desfăşurarea acţiunii. 
 Experienţă pozitivă de lucru cu organizaţiile internaţionale; 
 Experienţă şi abilităţi dezvoltate de relaţionare cu diferiţi actori. 

 
9. Implementarea şi persoanele de contact 
9.1 Condiţii organizatorice suplimentare  

Şabloane stilizate pentru 
rezultatele activităţii 

o Furnizorul de servicii trebuie să facă uz de şabloanele 
stilizate ale proiectului pentru documentele Word şi 
prezentările PowerPoint. Ambele modele vor fi înmânate 
expertului la începerea misiunii. 

 o Diapozitivele prezentărilor vor fi însoţite de scurte comentarii 
(în cazul în care este necesar). 

 o   Toate materialele informative vor satisface rigorile identităţii 
vizuale ale GIZ şi a proiectului. Toate materialele vizuale 
trebuie să fie coordonate cu partenerii proiectelor, care ar 
trebui să fie, de asemenea, reprezentaţi în spaţiul mărcii.  

 
 



 
9.2 Cadrul temporal şi procedurile de aprobare   
 
Începutul misiunii  o Va fi decis după anunţarea rezultatelor licitaţiei. 

Preliminar, între noiembrie şi februarie, în funcţie de 
când devine operaţional sistemul MDS.  

Sfârşitul misiunii  o 6 luni, preliminar 
1 lună  Elaborarea materialelor promoţionale şi a conceptului 

evenimentului. 
2-5 luni   o Elaborarea şi desfăşurarea campaniei 
5-6 luni  o Monitorizarea şi evaluarea campaniei. Prezentarea 

raportului 

Aprobarea produselor o 3 zile lucrătoare după recepţionare. Procesarea 
comentariilor: 2 zile lucrătoare. 

Planul de acţiuni detaliat va fi înmânat ONG-ului/consorţiumului de ONG-uri la semnarea 
contractului. 

 
9.3  Principalele persoane de contact  
Punctul focal GIZ 
responsabil de 
proiectele MDS 
 
 
 
Stagiar, susţine 
desfăşurarea campaniei  
 

Denis Parea, (denis.parea@giz.de 
Victor Bufteac,  
(victor.bufteac@giz.de) 
 
 
 
Valeria Svart-Gröger (valeria.svart-groeger@giz.de) 

Ofiţer de presă, Proiectul 
GIZ  

Laura Bohanţova - laura.bohantova@giz.de, 022222470 
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